
 

  

  

  

  

  نهم بخش

 سازي انرژيتلفات و بهينه

 

  

  تلفات انرژي. 1-9

اخـتالف   ،اعم از فرآيند توليد، فرآورش و تبديل، انتقال و توزيـع و انرژي كشور عمليات صنعت نفت  هدر چرخ

بـه   ،فرآينـدها خـود  بين مقدار انرژي ورودي و خروجي بدون در نظر گرفتن انرژي مربوط به سوخت مصـرفي  

و  محاسـبه ورودي انـرژي  به صـورت درصـد بـه     كهگردد  عنوان شاخص تلفات انرژي در عمليات تعريف مي

را و انـرژي كشـور   مختلف عمليـات صـنعت نفـت    ي ها بخشتلفات انرژي در  1392در سال  شود. گزارش مي

  توان به شرح زير ارايه نمود.  مي

  و گاز غني  خام نفتبخش عمليات توليد . 1-1-9

 خامنفت

  شود. منبع به شرح زير ناشي مي چنددر بخش باالدستي از  خام نفتتلفات در بخش عمليات توليد 

به  برداري و انتقال نجات بهرهاكارخ وسيله خطوط لوله جرياني،، انتقال به هاي توليدي از چاه خام  نفتتلفات 

هاي عملياتي تابعه  توسط شركت ارتباطاين  كه تاكنون گزارشي در ،يصادرات به مبادي وسيله خطوط لوله

خيز  مسئوالن شركت ملي مناطق نفتهاي اخير  در سالشايان ذكر است كه  .نشده است ارايهشركت ملي نفت 

با توجه به صيانت از منابع نفتي و  كه ندا خام كشور اعالم كرده ترين توليدكننده نفت عنوان بزرگجنوب به 

هاي فرآورش و تصفيه  دستگاه زيست با به كارگيري رعايت اصول و ضوابط ايمني و جلوگيري از آلودگي محيط

ها جلوگيري  ي سوخت سر چاهاه ساالنه از سوزاندن هزاران بشكه نفت در گودال )MOT(خام  سيار سرچاهي نفت
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هزار بشكه نفت به  300كارگيري دستگاه سيار فرآورش نفت ساالنه حدود  طوري كه قبل از بهبه  شده است

هاي  هاي سيال حفاري، اسيد و ساير تركيبات اضافي در گودال دليل آلودگي به مواد شيميايي از قبيل افزودني

اين ميزان به تدريج كاهش   هاي سيار فرآورش نفت استفاده از دستگاهنتيجه  شد، اما در سوخت سوزانده مي

يافته است. اين دستگاه همچنين از ايجاد خوردگي، فرسايش و آسيب تجهيزات و تاسيسات نفتي به واسطه 

خام پس از زدودن مواد شيميايي، اسيدي، شن و نمك از سر  كند و ارسال نفت تصفيه نفت آلوده جلوگيري مي

برداري نفت و گاز  در اين ارتباط نيز مسئولين شركت بهره شود. برداري فرستاده مي به واحدهاي بهره ها چاه

هزار بشكه  87از سوختن بيش از ) MOT(با استفاده از دستگاه فرآورش سيار نفت كه اند  مارون نيز اعالم كرده

 )1392پايان سال تاكنون ( 1383از سال  گر سيار نفت و با استفاده از دستگاه تفكيك 1390نفت از مهرماه سال 

اند. اين اقدام در كنار اقداماتي از قبيل پايش و  ها شده هزار بشكه نفت از چاه 204مانع از سوختن بيش از 

 نمارو 6و  1ه برداري شمار هاي دو واحد بهره با شيوه جديد، خاموش كردن دائمي مشعل ها مانيتورينگ مشعل

در در مورد تلفات  .باشد ميليون فوت مكعب گاز شده است مي 35شدن روزانه  منتج به عدم سوزاندهكه 

هاي  سال  هاي گزارش بر طبق روال 1392در سال شناورها ها و  كشتيسازي و بارگيري به  ها، ذخيره پايانه

 ها تفكيك پايانهبه خام  ندادند. در اين ارتباط تلفات نفت ارايهزارشي گ هاي نفتيشركت پايانه مسئولين ،گذشته

 است.بوده  9-1 جدول طبق 1387-91هاي در سال

  1387- 92هاي در سالخام  هاي نفتدر پايانه ميزان تلفات .9-1جدول 

  واحد: بشكه در سال

بخش                                 نام شركت
  خام نفت  سال 

  هاي نفتپايانه

 5/2-1/3  1387  شمال

 23  1388  خارك

  5/156  1389  شمالخارك و 

  35  1390  خارك

  3/62  1391  خارك

  نشد ارايهگزارش   1392  خارك و شمال

 گاز همراه

باشد كه قسمتي از آن براي تزريق  توام مي ،خام در خشكي و دريا با توليد گاز غني همراه  عمليات توليد نفت

تزريـق بـه    تـامين مايع جهـت  گازز فرآورش در كارخانجات گاز و آن پس ا ةو بخش عمد به ميادين نفتي

و اسـتفاده   آوريبراي جمـع تزريق و  گازسراسري  ةمصرف گاز كشور به خطوط لول چنين ميادين نفتي و هم

 باشد. در حال اجرا مييا هايي اجرا شده و طرحنيز  ،مابقي منطقي
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خام در مقايسه   نفتدر مناطق مختلف توليد آوري گازهاي همراه براي جمع ةقدار بالقوم 1392در سال 

  باشد. مي 9-2 قبل به شرح مندرج در جدول هايبا سال

  ي عملياتي نفتها شركتدر آوري هاي همراه براي جمعگازبالقوه ميزان  .9- 2 جدول

  : ميليون مترمكعب در روزواحد

  نوع گاز
  سال

  هاي عملياتيشركت
1386 1387 1388  1389  1390  1391  1392  

  درصد تغييرات

 سال قبلنسبت به 
  رشد متوسط ساليانه

  گاز غني

 خيز شركت ملي مناطق نفت

54/39 32/40 56/41 24/37  47/37  23/25  06/26  29/3 71/6- 
 شركت نفت مناطق مركزي

 شركت نفت فالت قاره ايران

 وگازاروندان نفت برداري بهره شركت

  -71/6 29/3  15/67  2/65  56/96  96/95  1/107 9/104 89/101  درسال) خام جمع (ميليون بشكه معادل نفت
  ختالف در جمع در اثر گرد كردن اعداد است.ا* 

  

    هايسال درآوري هاي همراه براي جمعگاز ةبالقوطور كلي مقدار  شود، به مي دههدر جدول فوق مشا چنانكه

هاي شركت ملي  به علت فعاليت 1389-91دوره  در  كهبوده ميليون مترمكعب در روز  40حدود  88-1386

برداري نفت اروندان  شركت بهرهو ق مركزي، شركت نفت فالت قاره نفت مناط  شركت ،خيز جنوب مناطق نفت

  است. همراه بوده مقدار آن با كاهش تدريجي ،آوري گازهاي همراه هاي جمع با اجراي طرح

هد.د مي نشانرا  كشور خيز آوري در مناطق عملياتي نفتبراي جمع مقدار بالقوه گازهاي همراهروند  9-3جدول   

  1382- 92يها سال در ي عملياتي نفتها شركتدر آوري مقدار بالقوه گازهاي همراه براي جمع. 9- 3جدول 

  ميليون مترمكعب در روز تقويمي واحد:     

  1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 
  متوسطرشد 

 ساليانه

32/40 53/39 96/38 21/38 88/34 08/38 آوري كل گاز همراه قابل جمع  56/41  24/37 46/37 23/25 06/26 

��/��  

 15/67 2/65 53/96 96/95 39/107  19/104 86/101 40/100 46/98 13/90 13/98 خام)جمع (ميليون بشكه معادل نفت

  

  زمـاني  ةآوري در دور مقـدار گازهـاي همـراه قابـل جمـع      ،دهـد  نشان مي 9-3و  9-2كه جداول  چنان

هـاي   در شـركت اين گازهـا   ميزان 1392در سال  ليكن درصد داشته 72/3 در حدود يرشد كاهش 92-1382

  ش يافته است. افزايدرصد  29/3 نسبت به سال قبل حدودتابعه شركت ملي نفت ايران، 
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  مايعات و ميعانات گازي

حاصل  يمايع و ميعانات گاز هاي گاز و گازهمراه از كارخانه هايگازي حاصل از گاز مايعاتمقدار قابل توجهي 

جنوب خيز  نفت مناطق شركت مليتاسيسات از به ترتيب و گاز ميادين مستقل  يسازند ،از گازهاي غني گنبدي

ـ عملياتي صنعت نفت ها در نقاط مختلف زدايينم سيساتأتهاي گاز و و پااليشگاه  ةميـزان بـالقو  وان كشور با عن

  گردد.گزارش ميوجود دارد كه به شرح زيرآوري جمع هايطرح برايگازي و ميعانات مايعات 

  دهد.نشان ميرا آوري جمعهاي طرحبراي مايعات و ميعانات گازي ميزان بالقوه  9-4جدول 

  1386- 92هاي سال درآوري جمعهاي طرحبراي گازي  مايعات و ميعاناتميزان بالقوه  .9- 4جدول 

  هزار بشكه در سالواحد: 

  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  
رشد متوسط 

  ساليانه

  -7/2  45/1288  1/1764  4/2551  8/2233  40/569  14/1753  4/1518  مايعات گازي

  7/62  8/1284  2064  1095  1387  60/671  06/150  35/69  ميعانات گازي

  25/2573  4/3828  4/3646  8/3620  00/1241  20/1903  75/1587  جمع
4/8  

 99/1 96/2 82/2  8/2  96/0 47/1 23/1  خام نفت معادل ميليون بشكه

 

عمليـات   ةمقدار قابل توجهي از مايعات و ميعانات گازي در چرخـ  ،از جدول فوق مشهود است چنانكه

 شكـاه درصـد   6/32نسبت به سـال قبـل    1392در سال مقدار آن وجود دارد كه  آوريهاي جمعبراي طرح

  يافته است.

  

  بخش فرآورش و تبديل. 2-1-9

 هـا  نيروگـاه هاي نفت و گاز و فرآينـد تبـديل در    و گاز در پااليشگاه خام نفتتلفات در اين بخش مربوط به فرآورش 

ايـن  شود. بنابراين مقدار تلفات در  هاي عملياتي ايجاد مي اي از فرآيندهاي مختلف در سيستم باشد كه در مجموعه مي

نظـارت   دارد كه مستقيماً بـا بستگي  ها نيروگاهو ها  لياتي مختلف در پااليشگاهمهاي ع وري فرآيند بخش كامالً به بهره

 .  ردو اجراي تعميرات به موقع واحدهاي فرآيندي و نيروگاهي ارتباط داانرژي  هاي يتمديرمستمر 

كه از اختالف  ،هاي نفته در پااليشگا فرآيندهاي مختلف پااليشگاهي تلفات و ضايعاتفت: هاي ن پااليشگاه �

آيد و به صورت درصد وزني بر خوراك  هاي توليدي به دست مي خام ورودي و فرآورده خوراك نفتوزني 

 شود.  ها تعريف مي با دو عنوان ضايعات مجاز و غيرمجاز در پااليشگاه ،گردد خام گزارش مي نفت

بـه مشـعل سـوزان    هـا   هاي فرآيندي پااليشگاه ها، به علت اتصال سيستم ضايعات مجاز در اغلب پااليشگاه

)Flare (غيرقابـل اجتنـاب    ،كه در چرخـه عمليـات   شود ايجاد مي براي تنظيم شرايط عمليات نرمال در واحدها
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  .استباشد و معموالً بيشتر از ضايعات غيرمجاز  مي

 واحـدهاي عبارت از ضايعاتي است كه در اثر عدم نظارت مستمر بـر عمليـات    ضايعات و تلفات غيرمجاز

پااليشـي  بيني كه در عمليـات   و يا اتفاقات غيرقابل پيشاي واحدها  عمليات تعميرات روزمره و دوره ،فرآيندي

  شود.  دهد ايجاد مي رخ مي

 قبـل  هـاي در مقايسه با سـال  1392ضايعات مجاز و غيرمجاز در سال ها شامل  تلفات و ضايعات كل پااليشگاه

نشـان داده   9- 6و  9- 5 ولادر جد 1382- 92هاي سال درو روند آن هاي كشور  به تفكيك پااليشگاه )1387- 1391(

  شده است.

  هاي نفت تلفات و ضايعات پااليشگاه .9- 5جدول 

  درصد وزني واحد:

 
پااليشگاه                            

 ضايعات
 متوسط كشور بندرعباس اراك الوان كرمانشاه شيراز تبريز تهران اصفهان آبادان

  كل كشور

  (ميليون بشكه

 خام در سال)نفت

  درصد تغييرات

 نسبت به سال قبل

1387 

  درصد ضايعات مجاز
 به مواد ورودي

19/0 45/0 57/0 1 56/0 44/0 940/2 81/0 869/0 598/0 66/3 4/13- 

  غيرمجاز درصد ضايعات
 به مواد ورودي

0 42/0 01/1 52/0 24/0 11/0 0 54/0 55/0 425/0 60/2 3/65 

 95/7 26/6 023/1 419/1 35/1 94/2 55/0 8/0 52/1 58/1 87/0 19/0 كل ضايعات

1388 

  درصد ضايعات مجاز
 به مواد ورودي

2/0  4/0  77/0  7/0  23/0  424/0  59/1  69/0  704/0  53/0  29/3  9/9-  

  غيرمجاز درصد ضايعات
 به مواد ورودي

428/0 17/0 87/0 07/1 0/0 106/0 0/0 26/0 289/0 409/0 54/2 � /�� 

 -7/6 83/5 939/0 993/0 95/0 59/1 53/0 23/0 77/1  64/1 57/0 628/0 كل ضايعات

1389 

  درصد ضايعات مجاز
 به مواد ورودي

176/0  46/0  963/0  9/0  425/0  447/0  92/1  65/0  312/0  51/0  49/3  01/6  

  يرمجازغ درصد ضايعات
 به مواد ورودي

327/0  22/0  49/0  07/0  178/0  117/0  4/0  13/0  328/0  28/0  91/1  58/24-  

  -31/7  4/5  79/0  64/0  78/0  32/2  564/0  603/0  97/0  453/1  68/0  503/0 كل ضايعات

  05/82  83/9  55/1  -  -  -  -  -  -  -  -  - كل ضايعات  1390

1391  

  درصد ضايعات مجاز
 به مواد ورودي

17/0  44/0  64/1  9/0  58/0  44/0  79/0  84/0  26/0  607/0  99/3  -  

  يرمجازغ درصد ضايعات
 به مواد ورودي

22/0  31/0  03/1  28/0  37/0  1/0  0  9/1  36/0  605/0  97/3  -  

  -3/19  96/7  21/1  62/0  74/2  79/0  54/0  95/0  18/1  67/2  75/0  39/0  كل ضايعات

  درصد ضايعات مجاز  
 به مواد ورودي

0,17 0,43 1,43 0,77 0,60 0,44 1,22 3,21 0,47 0,94 33/6  1/59  

  يرمجازغ درصد ضايعات  1392
 به مواد ورودي

0,63 0,30 0,48 0,53 0,34 0,11 0,00 1,95 0,28 0,61 14/4  5/4  

  9/31  47/10 55/1 75/0 16/5 22/1 55/0 94/0 3/1 91/1 73/0 8/0  كل ضايعات  
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 1382- 92يها سال در هاي نفت تلفات و ضايعات پااليشگاه. 9- 6جدول 
  

 سال

شاخص
1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388  1389  1390  1391 1392 

  نسبت رشد

 91به  92 

  متوسط رشد

 1382-92ساليانه

  -31/0 88/27 55/1 2/1  55/1  79/0  939/0 023/1 958/0 041/1 15/1 1 6/1 درصد ضايعات
  

هـا   شود، به طور كلي روند تلفـات و ضـايعات در پااليشـگاه    مشاهده مي 9-6و  9-5چنانكه در جداول 

) به علت نظارت مسـتمر  1382-92( دورة زماني درها  هر چند ميزان تلفات در پااليشگاهنشان از آن دارد كه 

درصد  31/0اي از رشد كاهشي اندك  ي دورهتعميراتها و همچنين تنظيم به موقع  هاي انرژي پااليشگاه مديريت

مربـوط   برداري از فرآيندهاي جديد بهره ا توجه به شروعب )1390-92( هاي اخير  در سالبرخوردار بوده ليكن 

تبريـز و   ،الوان ،تهرانزند، آبادان، هاي امام خميني (ره) شا اليشگاهسازي در پا هاي افزايش توليد و بهينه طرح به

ـ  اندازي واحدها كه به طور كلي معمول است،  در مراحل راهمقدار تلفات اصفهان  ه بـه طـوري كـه    افـزايش يافت

  روبرو شده است. يدرصد 9/31 نسبت به سال قبل با رشد  1392ر سال ميزان تلفات د
 

  هاي فرآورشي گاز  سيستمو هاي گاز  پااليشگاه - 

بـه   ،)كارخانجـات گـاز و گـاز مـايع    همـراه ( هاي فرآورش گاز  سيستمو هاي گاز  يشگاهتلفات و ضايعات در پاال

ـ  1386-91هـاي   در مقايسه با سال 1392گردد كه در سال  گزارش مي آوري قابل جمعصورت گاز  تفكيـك   هب

 هـر يـك از    بـه خـوراك   تلفـات نسبت نيز روند  9-8جدول  نشان داده شده است. 9-7 ها در جدول پااليشگاه

  دهد.  نشان مي 1386-92هاي  سال درهاي فرآورشي گاز را  سيستم



  1386- 92 يها سالهاي فرآورشي گاز در  به تفكيك سيستم تلفات فرآورش گاز .9-7 جدول

  ارقام: ميليون مترمكعب در روز
     

هاي                     پااليشگاه

  گاز
        

 سال

هاي سيستم

فرآورش 

 گاز همراه

 1فاز 

پارس 

 جنوبي

  3و  2فاز 

پارس 

 جنوبي

   5و  4فاز 

پارس 

 جنوبي

و  7، 6فاز 

پارس  8

 جنوبي

 10و  9فاز 

پارس 

 جنوبي

فاز 

12  

فاز 

  16و15

فجر 

 جم
 ايالم پارسيان

بيد بلند 

1 

هاشمي 

 نژاد

قشم و 

 سرخون

مسجد 

  سليمان
 جمع

ميليون بشكه 

   نفت معادل

 خام درسال

  درصد

 رشد

1386 52/1 28/0 86/0 88/0  -   -   -   -  42/1 89/0  -  1/0 83/0  -    78/6 22/15  -  

1387 64/1 32/0 90/0 94/0  -   -   -   -  52/1 78/0  - 16/0 78/0 05/0   10/7  01/16 75/4 

1388  45/1 42/0 93/0 93/0 41/2 23/2  -   -  24/0 46/0  -  - 27/0 05/0   40/9 13/21 29/32 

1389  16/1  64/0  58/1  02/1  2/0  91/0   -   -  54/1  12/0  18/0  33/0  06/4  05/0    79/11  52/26  52/25  

1390  29/1  63/0  52/1  03/1  26/0  96/0   -   -  43/1  11/0  21/0  52/0  32/4  65/0    9/12  07/29  64/9  

1391  44/1  36/0  83/0  48/0  3/0  49/0   -   -  03/1  15/0  03/0  45/0  07/5  *  0016/0  62/10  95/23  84/17 -  

1392  49/1  66/0  99/1  31/1  62/0  32/1  *  05/0  98/0  0  34/0  64/0  12/5  04/0  01/0  56/14  75/32  1/37  

  تلفات گزارش نشده است. 1392در سال و در مورد پارسيان  1391در سال  ن* در مورد قشم و سرخو

  1386- 92هاي  هاي فرآورشي گاز در سال ستمبه تفكيك سي تلفات به خوراكنسبت  .9-8جدول 

  ارقام: درصد
    هاي   گازپااليشگاه                     

 سال
 

  1فاز 

 پارس جنوبي 

  3و  2فاز 

 پارس جنوبي

   5و  4فاز 

 پارس جنوبي

 8و  7، 6فاز 

 پارس جنوبي

 10و  9فاز 

 پارس جنوبي

فاز 

12  

  فاز

  16و15
 قشم و سرخون هاشمي نژاد 1بيد بلند  ايالم پارسيان فجر جم

1386 65/1 54/1 65/1 -  -  -  -  67/1 43/1 -  21/1 08/2 -  

1387 66/1 63/1 65/1 -  -  -  -  66/1 12/1 -  83/1 81/1 38/0 

1388  69/1 64/1 66/1 5 37/5 -  -  26/0 66/0  -  - 62/0 34/0 

1389  41/2  85/2  84/1  26/0  83/1  -  -  69/1  16/0  64/6  5/2  1/9  35/0  
1390  41/2  73/2  84/1  5/0  84/1  -  -  7/1  16/0  6/7  73/2  66/9  08/4  
1391  37/1  41/1  86/0  43/0  86/0  -  -  16/1  22/0  6/0  34/2  09/12  0  
1392  41/2  4/3  3/2  97/0  27/2  72/2  62/1  13/1  0  6/8  08/3  17/12  32/0  



 380 ���� سازي انرژي بهينهتلفات و 

 

مقدار  ،هاي فرآورشي جديد و افزايش توليد گاز برداري از سيستم با بهره ،مشهود است 9-7از جدول  چنانكه

رسد كه با فشاري  به نظر مي 1392در سال  ليكن ،يافتهبه تدريج افزايش  1390تا سال  1386از سال  تلفات

هاي گازي به  هاي گازي در زمستان سرد سال وارد شده كليه پااليشگاه پااليشگاهكه براي توليد تكليفي به 

كه در مجموع نسبت به سال قبل  به طوري اند، ي با افزايش تلفات روبرو شدهجنوب هاي پارس خصوص پااليشگاه

  است. داشته  شافزايدرصد  1/37هاي فرآورش گاز  سيستمتلفات 

 .دهد خوراك نشان ميمقدار ه گاز را با توجه به نسبت تلفات بهاي فرآورشي  كرد سيستملعم 9-8جدول شماره 

در  اتتغيير با توجه بهها  و ساير پااليشگاهفازهاي پارس جنوبي  ةمشهود است كلينيز چنان كه از اين جدول 

ش افزايقبل   سال به نسبت ،درصد تلفات به خوراك نسبتتر ذكر شد  به علت داليلي كه پيشخوراك ميزان 

  دهد.  ميندر اين تاسيسات نشان  انرژي نتيجه عملكرد مطلوبي را در مورد مديريت مصرفكه در يافته 

نشان  1382-92هاي سالرا در و گاز سوزانده شده هاي فرآورشي گاز  روند تلفات كل سيستم 9-9جدول 

  دهد. مي

  1382- 92هايسالو گاز سوزانده شده، در  فرآورش گازهاي  كل سيستمتلفات روند . 9- 9جدول 

 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 
  متوسط رشد

92-1382 

  هاي گاز  تلفات فرآورش پااليشگاه

 (ميليون متر مكعب در روز)
94/1 63/4 55/1 09/7 26/5 46/5 95/7 63/10 64/11 18/9 07/13  

3/22 

  هاي گاز  نلفات فرآورش پااليشگاه

  خام در سال) (ميليون بشكه معادل نفت
36/4 44/10 49/3 94/15 83/11  31/12  87/17  91/23  17/26  7/20  4/29  

  گازو كارخانجات شده گازسوزانده

   برداري بهره وواحدهاي گازمايع

 متر مكعب در روز) (ميليون

 -   -   -   -  52/1  64/1  45/1  16/1  29/1  44/1  49/1  

  گازو كارخانجات شده گازسوزانده

   برداري بهره وواحدهاي گازمايع

  خام در سال) (ميليون بشكه معادل نفت
 -   -   -   -  42/3  69/3  26/3  61/2  9/2 25/3 35/3 

  آوري  جمع گازهاي قابل جمع

 خام در سال) (ميليون بشكه معادل نفت
36/4 44/10 49/3 94/15 24/15 16 13/21 52/26 07/29 95/23 75/32 

  معادل گاز مايع سوزانده شده

  (هزار تن در روز)
 -   -   -   -   -   -   -   -  47  108 ٢١٩ 

  معادل گاز مايع سوزانده شده

  خام در سال) (ميليون بشكه معادل نفت
 -   -   -   -   -   -   -   -  35/0  79/0  61/1  

  

و گاز سوزانده شده هاي فرآورش گاز  متوسط رشد تلفات كل سيستم ،مشهود استجدول فوق از  چنانكه      

توان  را مي  برو بوده كه داليل آن رو درصد 3/22 افزايشيساليانه متوسط با روند رشد  1382-92 هاي سال در

مذكور نسبت داد ليكن  ةدوردر هاي جديد فرآورش گاز  سيستم برداري از بهرهبه افزايش چشمگير توليد گاز و 
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  داشته است. افزايشدرصد  1/37هاي پااليشي  سيستمسوزانده شده و در مجموع نسبت به سال قبل تلفات گاز 

هاي  براساس اعالم مسئوالن شركت نفت و گاز پارس اقداماتي در مورد جلوگيري از گازسوزي در مجتمع

مشعل در  45باشد. در اين مورد اعالم شده كه در حال حاضر  جنوبي انجام و در حال اجرا مي پارس

ستند كه مطابق با هاي پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس روشن ه هاي گاز و مجتمع پااليشگاه

سوزد. از سوي  ها بدون استفاده مي ميليون متر مكعب گاز در اين مشعل 10رسمي روزانه معادل  هاي غير گزارش

شود با تكميل كامل فازهاي در  بيني مي اندازي فازهاي جديد پااليشگاهي در عسلويه پيش ديگر در صورت راه

هاي اخير متخصصان  مشعل افزايش يابد. هر چند در سال 70هاي گازي به بيش از  دست اجرا تعداد كل مشعل

اند به طوري كه  درصد كاهش داده 44فلرينگ را  زاكردن شرايط طراحي ميزان مج بهينه داخلي با بازنگري و 

درصد كاهش يافته  77ها  سوزي نسبت به خوراك دريافتي پااليشگاه سال گذشته تاكنون ميزان مشعل 6در 

المللي ژاپن (جايكا) به منظور  هاي بين است، با اين وجود پروژه مشتركي بين وزارت نفت و موسسه همكاري

فارس و نواحي ساحلي آن  در صنايع نفتي حوزه خليج طيمحي ويت مديريت زيستها و تق كاهش حجم گازسوزي

  به منطقه ويژه اقتصادي پارس تعريف و اجرايي شده است.

  تلفات تبديل نيروگاهي - 

توجه ، با هاي كشور جهت توليد برق در نيروگاهطبيعي  و گاز كوره نفتگاز، نفت هاي فسيليمصرف انواع سوخت

بـه   انـرژي فسـيلي  اتالف منابع انرژي همراه است. در اين مورد اخـتالف ورودي  ها با  نيروگاهبه راندمان پايين 

هاي مختلف داراي تلفـات   ها با راندمان دهد. نيروگاه تلفات تبديل را نشان مي ،و انرژي خروجي از آنهاها  روگاهني

ـ آنها بهتبديل تلفات راندمان و مجموع روند متفاوتي هستند كه      در جـدول  1382-92هـاي   سـال  دري طور كل

  نشان داده شده است. 10-9

  1382- 92در دوره زماني  *كشورحرارتي  يها . تلفات تبديل نيروگاه9- 10جدول 

  1392 1391 1390  1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 واحد 
  درصدتغييرات

92-91  

رشدمتوسط 

  ساليانه

  �  -2/0 37 2/37 9/36  6/36 8/36 5/36 8/36 9/35 1/36 5/36 2/37 درصد ساليانه راندمان متوسط

  �  2/0 63 8/62 1/63  4/63 2/63 5/63 2/63 1/64 9/63 5/63 8/62 درصد تبديل درصدتلفات

 تلفات تبديل
 معادل ميليون بشكه

 در سال خامنفت 
5/149 2/169 1/181 9/193 2/203 4/235 1/239 8/250  5/253 5/263 43/270 9/2  11/6  

كشور منظـور شـده   حرارتي هاي  راندمان كل نيروگاه 1386هاي حرارتي وزارت نيرو و از سال  مربوط به نيروگاه 1385ارقام راندمان در جدول فوق تا سال *

  ماخذ: سايت توانير است.

  

  



  

  
  1392رازنامه هيدروكربوري كشور سال ت ���� 382

 1382-92زماني  ةدر دور ها نيروگاهدرصد تلفات تبديل در  ،گرددمشاهده مي 9-10در جدول  چنانكه   

بر اساس گزارش با افزايش مصرف سوخت و همچنين تركيب نوع سوخت  بوده است.درصد  63اغلب بيش از 

در  5/149 از  درصـد  11/6با رشد متوسـط  تبديل  مقدار تلفات ،ها توسط وزارت نيرو سوخت مصرفي نيروگاه

 را رسيده كه ضمن اينكه رقم قابل توجهي 1392در سال  خام نفت بشكه معادل ميليون 43/270به  1382سال 

ها و مصرف بيشـتر سـوخت بـه خصـوص      به علت افزايش ظرفيت نيروگاه 1391، نسبت به سال دهد نشان مي

  درصد افزايش يافته است.  9/2 سوخت مايع جايگزين كمبود گاز،

پـذير   از نظر علمي و عملي امكان ها نيروگاهتلفات تبديل در  از بين بردن كاملسازد كه خاطر نشان مي

عملـي   ،متناسب با راندمان منطقي كه در اغلب نقاط جهان معمول اسـت  ،حد مجازتا آن ليكن كاهش باشد نمي

 ةپـنجم توسـع   ةبرطبـق برنامـ  ي ايـران  ها نيروگاه و منطقي تركيب . بر اين اساس اگر راندمان مورد انتظاراست

ميـزان  بـا در نظـر گـرفتن    در ايـن صـورت    ،رصد در نظر گرفته شودد 45در حدود  اجتماعي كشوراقتصادي/

بـه   43/270ازميزان تلفات تبديل  ،الذكرو منظور نمودن راندمان فوق 1392در سال  ها نيروگاهسوخت مصرفي 

تبـديل  تلفـات  ميزان عنوان توان بهرا ميكه اين رقم  خام كاهش خواهد يافتميليون بشكه معادل نفت 3/227

  .ذكر كرد ها نيروگاهمجاز 

  تلفات انتقال و توزيع. 3-1-9

  در بخش باالدستي   خام نفتتلفات انتقال  •

خيز جنوب گـزارش شـده    توسط شركت مناطق نفت 1392كه در سال  خام نفتهاي انتقال هدرروي در سيستم

 داده شده است.نشان  9-11در جدول 

 

  1392در سال  خام مناطق نفتخيز جنوب مقدار تلفات نفت 9-11جدول 
  مقدار هدررفت (بشكه)  محل  رديف

  بشكه 6  اهواز به آبادان 36"خام در خط لوله  هدررفت نفت  1

 بشكه 2 اهواز به آبادان 20"خام در خط لوله  هدررفت نفت  2

 بشكه 250 اهواز به اميديه 36"خام در خط لوله  هدررفت نفت  3

 بشكه 135 كاروندر شركت  8"خام در خط لوله  هدررفت نفت  4
 

  دستي در بخش پايينها خام و فرآورده نفتانتقال  •

  ها در خط لوله خام و فرآورده نفتتلفات انتقال   - 

هـاي وارداتـي تـا     هـا و پايانـه   از پااليشگاهكه هاي نفتي ها و حمل فرآوردهخام به پااليشگاه انتقال نفتدر فرآيند 

علت فرسودگي و يا پارگي خطوط در برخـي   ، بهشود مي انجام لوله وسيله خطوط بهانبارهاي شركت ملي پخش 
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  تلفاتي را به همراه دارد.  ،ها خانه ارسال در تلمبه رسيد و ،از نقاط

ـ  هـاي نفتـي   خـام و فـرآورده  ميزان هدر رفتگـي نفـت  طور كلي  هب   هـاي در سـال انتقـال   ةدر خطـوط لول

  است.گزارش شده  9-12شرح جدولهب 92-1390 
  

  1390- 92هاي هاي نفتي در سال خام و فرآورده . تلفات انتقال نفت9- 12جدول 

  ارقام: مترمكعب در سال

درصد تغييرات   خامميليون بشكه معادل نفت  مقدار  مواد نفتي

  1392 1391 1390  1392  1391  1390  نسبت به سال قبل

  �/		�� 014/0 00994/0  )173/2( 4/345 )14( 5/2226 )94/9( 6/1580  خام نفت/�
� 

  برابر 6/2  0157/0 006/0 0042/0  )72/16(6/2657 )18/6( 982 )33/4( 4/688  هاي نفتي فرآورده
  ارقام درون پرانتز (هزار بشكه) -باشد. گاز مي سفيد و نفت نفت ،هاي نفتي شامل بنزين فرآورده

  

عوامـل   وخام عمدتاً به حوادث خارج از كنترل شركت خطـوط لولـه و مخـابرات    ميزان هدررفتگي نفت

 هاي نفتـي  فرآوردهرابطه با در  .دهد ش نشان ميكاهنسبت به سال قبل  1392بوده كه در سال مرتبط خارجي 

ارج مخلوط مواد در موقـع خـ   ،سازي هاي راه هدررفتگي مربوط به قطع برق، برخورد بيل مكانيكي ماشينً معموال

نسـبت بـه سـال گذشـته      1392در سـال   كه باشد ميو تركيدن خط لوله لوله وط خط ها ازكنكردن لوله پاك

 .يافته است اي قابل مالحظه افزايش

  ها با ساير وسايل حمل تلفات انتقال فرآورده - 

انبارهـا و يـا واژگـوني    ناشي از بـارگيري و تخليـه در   در انتقال با ساير وسايل حمل، بيشتر ها  ه هدرروي فرآورد

سرك راه  ياي/كمبود جبري مقادير كسر  هاي عمده از جمع د. تلفاتي كه براي فرآوردهباش ها در مسير مي نفتكش

گزارش شده،  1388-92هاي ها در سال هاي ناشي از تصادفات و يا واژگوني نفتكش روي فرآوردهو همچنين هدر

    باشد.  مي 9-13جدول به شرح 



  

  
  1392رازنامه هيدروكربوري كشور سال ت ���� 384

  با ساير وسايل حمل   هاي نفتي به تفكيك فرآورده . تلفات انتقال فرآورده9- 13جدول 

  1388-92هاي در سال
  

  جمع  كوره نفت  گاز نفت  سفيد نفت   بنزين  بنزين سوپر  فرآورده

1388  
 59449 16566 25008 6540 11335  --  تلفات (متر مكعب در سال)

 372/0 117/0 154/0 038/0 062/0  --  خام درسال) تلفات (ميليون بشكه معادل نفت

1389  
 45730 19195 17006 1239 7290 1000  تلفات (متر مكعب در سال)

 293/0 13552/0 105/0 0073/0 04008/0  005/0  خام درسال) تلفات (ميليون بشكه معادل نفت

1390  
  3431  2733  186  83  304  125  تلفات (متر مكعب در سال)

  023/0  019/0  001/0  0005/0  002/0  001/0  خام درسال) معادل نفتتلفات (ميليون بشكه 

1391  
 1812 627 644 74 467 --  تلفات (متر مكعب در سال)

 0114/0 0044/0 004/0 0004/0 0026/0 --  خام درسال) تلفات (ميليون بشكه معادل نفت

1392  
  1/1772  2/656  9/729  4/92  6/293 --  تلفات (متر مكعب در سال)

  0113/0  0046/0  0045/0  0005/0  0016/0 --  خام درسال) تلفات (ميليون بشكه معادل نفت

 -68/0 9/4 65/13 2/25 -37 --  درصد تغييرات نسبت به سال قبل

  

در  1392هاي نفتي با ساير وسايل حمل در سال نشان از آن دارد كه تلفات انتقال فرآورده 9-13جدول 

قبل كاهش داشته كه بيشتر مربوط به كاهش قابل مالحظة تلفات در انتقـال   درصد نسبت به سال 68/0حدود 

بـا  كوره  و نفتگاز نفت ،سفيد نفت هاي نفتي به خصوص ساير فرآورده باشد در حالي كه بنزين موتور مي  فرآورده

  .اند افزايش روبرو بوده
  

  انبارهاي نفتتلفات توزيع در  -

بخـارات در عمليـات   نشـت  بخـارات نفتـي از مخـازن و يـا     نشت از  ثمنبعهدرروي در انبارهاي نفت معموالً 

از كـه  الـذكر   هاي نفتي ناشي از عمليات فـوق  باشد. تلفات فرآورده تخليه و عمليات رسيد و ارسال مي ،بارگيري

 ،بدست آمـده  1392هاي عمده در سال   انبارهاي نفت براي فرآورده در ها كسري فرآورده و جمع جبري سرك

  باشد. زير ميجدول شرح  بهدر مقايسه با سال قبل 
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  1388-92ها در سال  تفكيك فرآورده. تلفات انبارهاي نفت به9- 14جدول 

  جمع  كوره نفت  گاز نفت  سفيد نفت   بنزين  بنزين سوپر  فرآورده

1388  
 212555 62543 92326 15589 42097  --  تلفات (متر مكعب در سال)

 335/1 442/0 570/0 092/0 231/0  --  خام درسال) معادل نفتتلفات (ميليون بشكه 

1389  
 210710 65664 95024 19042 26395  4585  تلفات (متر مكعب در سال)

 333/1 464/0 587/0 112/0 145/0  025/0  خام درسال) تلفات (ميليون بشكه معادل نفت

1390  
����	 73286 160807 32729 32163  --  تلفات (متر مكعب در سال) 

 �/�� 517/0 993/0 192/0 177/0  --  خام درسال) تلفات (ميليون بشكه معادل نفت

1391  
  تلفات (متر مكعب در سال)

.��� ���� ����� ����� ��� !  
  خام درسال) تلفات (ميليون بشكه معادل نفت

1392  
  �  -  تلفات (متر مكعب در سال)/�  �/�  �  ��/	  

  �/"�����  �  �/�����  �/"�����  �  -  خام درسال) معادل نفتتلفات (ميليون بشكه 

  پخششركت ملي ماخذ: 
  

   مجاري عرضه توزيع در فاتلت -

سـوخت   ةهاي عرض ها و جايگاه ها، تعاوني كنندگان شامل فروشندگي هاي نفتي به مصرف فرآورده ةمجاري عرض

  لـذا ميـزان    ،باشـد  باشند. با عنايت به اينكه مديريت اغلب مجاري عرضه در اختيـار بخـش خصوصـي مـي     مي

در اختيـار   ،نهايي ةكنند هاي نفتي در نقاط عرضه و در مسير انتقال از انبارهاي نفت به مصرف هدرروي فرآورده

مقاديري از هر يـك    ن هدرروي تقريبي،براي ميزا  براين اساس شركت ملي پخش،باشد.  شركت ملي پخش نمي

داشت تا زمان  ها را بر حسب نوع و كيفيت آن از طريق نشت بخارات مواد نفتي به عنوان تلفات نگه از فرآورده

بـراي  ها به عنوان هدرروي  دهورمقاديري كه براي هر يك از فرآبر اساس بدين ترتيب  گيرد. عرضه در نظر مي

تلفات توزيع در مجاري  ،هاباتوجه به مصرف هر يك از فرآورده و دوشميگرفته  در نظرمالكين مجاري عرضه 

  گردد.محاسبه ميعرضه 

  دهد. نشان مي 1388- 92هاي هاي نفتي در مجاري عرضه را در سال ميزان هدرروي فرآورده 9- 15جدول 
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  1388- 92 تفكيك فرآورده در سال هاي نفتي به . تلفات مجاري عرضه فرآورده9- 15جدول 

  گاز نفت  سفيد نفت   بنزين  فرآورده
  سوخت

  جت سبك

سوخت 

  جت سنگين
  جمع  كوره نفت

1388  
 62/131366  -  68/1383 24/169 69/17006 92/6519 08/106287  تلفات (متر مكعب در سال)

  تلفات (ميليون بشكه معادل

  خام در سال) نفت 
58/0 038/0 1050/0 0010/0 008/0  -  74/0 

1389  
 17/124702 61072 4/1430 13/160 05/17411 28/5057 32/100643  (متر مكعب در سال)تلفات 

  تلفات (ميليون بشكه معادل

  خام در سال) نفت 
55/0 03/0 1075/0 0009/0 009/0 431/0 70/0 

1390  
  122516  -   99/1345  2/131  85/17748  07/4934  49/98355  تلفات (متر مكعب در سال)

  بشكه معادلتلفات (ميليون 

  خام در سال) نفت 
54/0  029/0  1095/0  0007/0  008/0   -  69/0  

1391  

 128266 0 1340 123 17851 4489 104464  تلفات (متر مكعب در سال)

  تلفات (ميليون بشكه معادل

  خام در سال) نفت 
57/0  026/0 11/0 0007/0  008/0  - 72/0 

1392  
  137569 -   1397  99  19315  4350  112409  تلفات (متر مكعب در سال)

  تلفات (ميليون بشكه معادل

  خام در سال) نفت 
62/0  026/0  119/0  0006/0  008/0   - 772/0  

 5/7 - 5/4 -1/19 5/8 -8/2 9/7  درصد تغييرات نسبت به سال قبل

   

 5/7 نسبت به سال قبل 1392مقدار تلفات در سيستم توزيع در سال  ،طوري كه از جدول مشهود استبه

و  گاز نفت ،هاي بنزين موتور افزايش مصرف فرآوردهبه  توان را مي افزايشاين كه يافته  درصد افزايش

  سبت داد.نشركت ملي پخش ضة مجاري عردر تاسيسات سنگين جت  سوخت
  

  تلفات انتقال گاز

هاي تقويت فشار انتقال گاز برحسب شرايط عملياتي مقداري از گاز در ايستگاه ةطور معمول در عمليات روزان به

 ةعنوان تلفـات شـبك  گردد كه بهعمليات تعميرات در خطوط انتقال، تخليه مييا گي خطوط لوله و علت پارهيا به

  شود.انتقال گزارش مي

  دهد.نشان مي 1382-92تخليه گاز را در دوره زماني روند 9-16جدول 

هـاي تقويـت فشـار و    در ايسـتگاه دهد كه هدرروي گـاز از طريـق تخليـه    نشان مي 9-16آمار جدول 

درصـدي   2/17 كاهشي رشد داراي 1382-92آيد، در دوره زمانيبه وجود مي اشكاالتي كه در مسير خط لوله

  داشته است. افزايش برابر 8/3نسبت به سال قبل  1392در سال  ليكنبوده 
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  1382- 92ساالنه تخليه گاز در دوره زمانيميانگين  روند. 9- 16جدول 

  سال           

  واحد
1382  1383  1384*  1385  1386  1387 1388 1389  1390  1391  1392  

درصدتغييرات 

  91به92

رشد متوسط 

  ساليانه

  -  -  69/0  18/0  16/0  1/0  2/0 4/0  1/0  05/0  81/0  73/5  5/4  ميليون مترمكعب درروز 

  -2/17  برابر 8/3  55/1  41/0  36/0  22/0  44/0  90/0  23/0  12/0  83/1  92/12  16/10  خام درسالميليون بشكه معادل نفت

ايران پس از كسر ضايعات و گازهاي اسيدي و آب منظور شـده    دهي مقادير گاز دريافتي از شركت ملي نفت به توجه به تغيير روش گزارش 1384*از سال 

  است.

  و گازهاي اسيدي معادل توليد گوگرد مصارف نامشخص گاز

 مـديريت  مصـرفي كـه توسـط   اي بين گـاز   اختالف آماري قابل مالحظه ،ي اخيرها سالخصوص در  ههر ساله ب

ها ايـن   وجود داشته است. بررسي شركت ملي نفتگاز توسط گزارش توليد و تحويل و شود  گازرساني اعالم مي

و محاسـبه نشـده    ري مقـادير گـاز، گازهـاي هدررفتـه و    گي مواردي از قبيل: خطا در اندازهناشي از اختالفات را 

  دانند. مي كننده مصرفعمليات از منابع توليد تا تحويل به  ةدر كل چرخانشعابات غيرمجاز 

و توزيع گاز شركت ملي گاز بر اين اساس در تراز گازطبيعي اختالف آماري بين ارقام تحويل گاز به 

تلفات گاز  ،گردد كه به نوعي به عنوان مصارف نامشخص گزارش مي گازرساني شركت ملي گازمديريت توسط 

  سازد. در چرخه عملياتي را نمايان مي

گازرساني و گازهاي اسيدي معادل توليد در چرخه عمليات مقادير مصارف نامشخص گاز  9-17جدول 

  دهد. نشان مي 1387-92ي ها سالدر را گوگرد 

  1387- 92هاي در سال و گازهاي اسيدي معادل توليد گوگرد مصرف نامشخص گاز .9- 17 جدول

  1387  1388  1389  1390  1391  1392  

مصارف نامشخص گاز 
  گازرساني عمليات چرخهدر

/��  1/27  18/26  ميليون مترمكعب در روز  44/1  18/4  83/1-  
  -23/3  43/9  11/4  "�/�	  93/60  02/59  خام   نفت خام نفت ميليون بشكه معادل

مصارف گاز معادل توليد 
  گوگرد در تراز نهايي

  07/215  51/189  69/178  17/152  59/95  74/109  خام نفتميليون بشكه معادل 

  

مصارف نامشخص گاز در چرخه عمليات مصارفي به عنوان  ،شود در جدول فوق مشاهده مي چنانكه

مصرف بيشتر گاز را به ميزان  ،وجود نداشته به طوري كه موازنه توليد و مصرف گاز 1392در سال گازرساني 

 سازي گاز ذخيرهمخزن توان به عنوان برداشت از  ميليون متر مكعب در روز نشان داده است كه مي 44/1

در سال بود  شده  توجهي گازهاي گم هاي گذشته كه نمايانگر مقدار قابل موضوع با موازنه سالتفسير كرد. اين 

  ست ناشي از موارد زير باشد:اختالف زيادي دارد. اين اختالف ممكن ا
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شده توسط شركت ملي  ارايه 1392عدم دقت كافي در آمار و اطالعات توليد و مصرف گاز در سال  -

 شركت ملي گازيا نفت و 

هايي كه براي  اقدامات كنترلي شركت ملي گاز در مورد شدت برخورد با تخلفات گازي و مكانيزم -

 تعريف و اجرايي شده است. 1391شناسايي و جريمه متخلفان از ابتداي سال 

اي به منظور شناسايي نقاط هدرروي و راه پيشگيري از آن در شركت ملي گاز و  تشكيل كميته -

ها و ورودي شهرها و عالوه بر آن نصب كنتورهاي  گيري دقيق و مرتب خروجي پااليشگاه اندازه

  هوشمند براي مشتركان پرمصرف

  تلفات انتقال و فوق توزيع انرژي برق - 

ي تجديدپـذير متصـل بـه    ها نيروگاهدر  برق توليديهمراه با مقدار  ،ي حرارتي داخليها نيروگاهدر توليدي برق 

 ةگـردد. شـبك  به شبكه انتقال تحويـل مـي   ها نيروگاهپس از كسر مصارف داخلي  ،وارداتيشبكه و همچنين برق 

را پوشش داده است. مقداري از انرژي بـرق  هاي كشور اي تقريباً تمام استانانتقال برق كشور در سطح گسترده

شود كه مقدار آن به جريان و مقاومت خط صورت حرارت تلف مي هخطوط انتقال ب ةگسترد ةتوليد شده در شبك

هزار كيلومتر است كه اين شبكه بايد به طور دايـم   700برق كشور  هاي هشبكطول مجموع انتقال بستگي دارد. 

هاي اخير صنعت برق روند رو به رشدي داشته است بـه طـوري كـه در حـال      لتعمير و نگهداري شود. در سا

انـد و   ترين مناطق شهري و روستايي كشور از نعمت بـرق برخـوردار شـده    ترين و دور افتاده حاضر حتي محروم

 هاي مورد نياز هم افزايش يافته و تلفات انرژي برق هم رونـد  طبيعي است كه به موازات اين فرآيند زيرساخت

هاي اخيـر اقـداماتي نظيـر انشـعابات غيرمجـاز،       ر همين راستا وزارت نيرو در سالرو به رشدي داشته باشد. د

كـاهش طـول تغذيـه ترانسـفورماتورها و نصـب       ،گيري با رويكـرد نصـب كنتـور هوشـمند     تعويض لوازم اندازه

  در دستور كار قرار داده و اجرا كرده است. را ترانسفورماتورهاي كم ظرفيت 

نصب خازن، تعويض تابلوها و شالترها، تبديل سطح ولتـاژ شـبكه فشـار متوسـط، نصـب كابـل خـود نگهـدار و         

روكشدار در شبكه، اصالح روشنايي معابر و كاهش طول خطوط در بخش توزيع از ديگـر اقـداماتي اسـت كـه     

 ت شبكه هاي توزيـع، ماهي�� �� ���  ده است.شوزارت نيرو به منظور كاهش ميزان تلفات در شبكه انجام توسط 

درصد شبكه هاي توزيع، سوء استفاده از انرژي برق بـه   30پذيري آن، فرسودگي نزديك به  گستردگي و آسيب

  ويژه در مناطق گرمسيري و حاشيه شهرها از مهمترين عوامل موثر در ايجاد تلفات هستند.
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  تلفات انتقال انرژي برق - 

  دهد.نشان مي 1382-92برق را در دوره زماني تلفات خطوط انتقال برآورد  9-18جدول 

  1382- 92خطوط انتقال برق در دوره زماني  تلفاتبرآورد . 9- 18جدول 

  1392  1391  1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 واحد 

  سهم تلفات شبكه انتقال

 از كل توليد ويژه انرژي الكتريكي
29/4  81/4 75/4 08/4 71/4 16/4 درصد  4 57/3  38/3  4/3  27/3  

 لتلفات شبكه انتقا
  معادل بشكه ميليون

 در سال خام نفت
6/3 43/4 09/4 23/5 5/5 2/5 01/5 72/4 6/4  91/4  88/4  

  -37/0  74/6  -54/2 -79/5 -65/3 -45/5 16/5 87/27 -67/7 06/23 -04/13  درصد قبل سال تغييرات نسبت به

  09/3  درصد  رشد متوسط ساليانه

  سايت توانير   ماخذ:

 حـداكثر  تـا  4بين  1382-92تلفات انتقال برق در دوره سهم گردد، ده ميهدر جدول فوق مشا چنانكه

انتقـال را   ةواردات و خريداري شـده) بـه شـبك   كتريكي تحويلي (انرژي توليد داخل، درصد از كل انرژي ال 8/4

توسـط  رشـد م افـزايش  بـا   1382در سـال   خام نفتميليون بشكه معادل   6/3دهد كه مقدار آن از تشكيل مي

نسـبت   ميزان تلفـات  ليكن ،رسيده 1392در سال خام  نفت بشكه معادل ميليون 88/4 به ،درصد 09/3ساليانه 

  .يافته است كاهش 37/0 با درصد اندك به سال قبل

  تلفات توزيع انرژي برق - 

حـل مصـرف بـا    انرژي الكتريكـي خطـوط انتقـال در م    ،كشور ةبرق مصرف كنندگان در گستر تامينمنظور  هب

  توزيـع بـين    يرهابـا ترانسـفورم   و سـپس   بـه شـبكه توزيـع منتقـل     ،ولتـاژ  ةكاهند استفاده از ترانسفورمرهاي

 رهايترانسـفورم  يدارا گستردة شـهرها كـه   شبكه توزيعتلفات برق در  ةعمدگردد. كنندگان توزيع ميمصرف

قابـل   از كل توليد ويـژه و ميـزان آن  آن  سهمبه طوري كه  افتداتفاق مي هستندمتعدد و سيستم خطوط هوايي 

  شده است. برآورد 1382-92زماني  ةدور در 9-19باشد كه در جدول  مالحظه مي

 1382- 92كي در شبكه توزيع در دوره زماني تلفات انرژي الكتري سهم و ميزان برآورد .9- 19جدول 
  

  1392  1391  1390  1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 واحد 

  از كل سهم تلفات شبكه توزيع  

 توليد ويژه انرژي الكتريكي  
  24/11  56/11  7/11  13/11 59/13 1/15 66/15 49/15 78/15 06/14 04/14 درصد

 تلفات شبكه توزيع  
  معادل ميليون بشكه

 در سال خامنفت
56/11 44/12 93/14 78/15 96/16 15/17 84/15 72/14  93/15  72/16  75/16  

  46/0  96/4  22/8  -07/7 -64/7 12/1 48/7 69/5 02/20 61/7 14 درصد تغييرات نسبت به سال قبل  

  78/3  درصد  رشد متوسط ساليانه  

  سايت توانير   ماخذ:
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توزيع نسـبت   ةتلفات در شبك سهمدر حالي كه  1392در سال  ،شود در جدول فوق مشاهده مي چنانكه

كاهش يافته، ليكن با توجه بـه افـزايش كـل     1391 سالنسبت به درصد)  24/11( هانيروگاه ةتوليد ويژبه كل 

   دهد. نشان مي افزايش درصد 46/0حدود توليد ويژه الكتريكي ميزان تلفات با ميزان اندك 

انتقـال و توزيـع    ةدرصد تلفات تبديل و تلفات شبك ،9-20در جدول  بندي عنوان جمع  هب بدين ترتيب

هاي حرارتي)  وگاههاي تجديدپذير و سوخت مصرفي نير (شامل انرژي انرژي الكتريكي به كل انرژي اوليه ورودي

  نشان داده شده است. 1382-92در دوره زماني 

به كل انرژي اوليه ورودي در انرژي الكتريكي تبديل، شبكه انتقال و توزيع  درصد تلفات .9- 20جدول 

  1382- 92 دوره زماني

  1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390  1391  1392  

  37  2/37 9/36 6/36 8/36  5/36 8/36 9/35 1/36 5/36 2/37  راندمان وزارت نيرو

  63  8/62  1/63  4/63 2/63 5/63 2/63 1/64 9/63 5/63 8/62 به كل انرژي اوليه ورودي/نيرودرصد تلفات تبديل 

  6/34  9/34  5/34  4/34  5/34  3/34  35 6/34 5/34 2/35 36 تراز راندمان محاسباتي

  4/65  15/65  5/65  64/65  53/65  67/65  03/65  42/65  54/65  81/64  04/64  به كل انرژي اوليه ورودي/ترازدرصد تلفات تبديل 

  15/1  19/1  17/1 22/1 36/1 44/1 71/1 7/1 43/1 66/1 5/1 به كل انرژي اوليه وروديدرصد تلفات انتقال 

  95/3  05/4  04/4 8/3 29/4 75/4 25/5 14/5 22/5 65/4 82/4 به كل انرژي اوليه وروديدرصد تلفات توزيع 

  برق جمع كل درصد تلفات انرژي

 به كل انرژي اوليه ورودي/ نيرو
12/69 81/69 56/70 94/70 15/70 68/69 85/68 41/68 3/68  04/68  1/68  

  برق جمع كل درصد تلفات انرژي

  به كل انرژي اوليه ورودي/ تراز
36/70  12/71  2/72  26/72  98/71  85/71  18/71  65/70  67/70  39/70  5/70  

  ار انرژي سوخت مصرفيبرق تحويلي انرژي درصد 

  به مشتريان /نيروها  نيروگاه 
88/30  19/30  44/29  06/29  85/29  32/30  15/31  59/31  7/31  96/31  91/31  

  از انرژي سوخت تحويلي برق تحويلي انرژي درصد 

  به مشتريان /ترازها  به نيروگاه
64/29  88/28  8/27  74/27  02/28  15/28  82/28  35/29  33/29  6/29  47/29  

  

انتقـال و توزيـع انـرژي     هبا درنظر گرفتن تلفات تبديل و تلفات شـبك  ،از جدول فوق مشهود است چنانكه

با آمـار   ،1382-92دوره زماني ها در  به نيروگاه مصرفيسوخت شود كه از كل منابع انرژي الكتريكي نتيجه مي

در تحويـل گرديـده    شتريانانرژي الكتريكي به م آن به عنوان درصد 1/32تا حداكثر  9/30 حدودوزارت نيرو 

اختالفـي   كـه  بودهدرصد  4/30تا حداكثر  29اين دوره اين ارقام حدود  درحالي كه با آمار تراز هيدروكربوري 

اين ارقام اوالً اختالف در  علتكه رسد  به نظر مي . در اين مورددهد نشان ميرا درصد  4/2تا حداكثر  5/1بين 

ها مد نظر قـرار گرفتـه اسـت در     مصرفي نيروگاهگاز مربوط به اين است كه در محاسبات وزارت نيرو سوخت 

اين اختالف ها منظور شده است، ثانياً  به نيروگاه گاز تحويلي شركت ملي گازحالي كه در محاسبات تراز سوخت 
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باشد. ضمناً رقـم  در محاسبات  ها سوختدر نظر گرفته شده براي ارزش حرارتي اختالف ممكن است مربوط به 

درصـد   058/0 نسبت به سـال قبـل  و ربراساس ارقام وزارت ني 1392تحويل برق به مشتريان در سال درصد 

  .يافته استش كاه

  مصرف. 4-1-9

 ةهـاي انـرژي نظيـر نحـو    عمليات توليد، انتقال و توزيع حامل ةتلفات در بخش مصرف به عواملي خارج از حيط

هـايي كـه   اعمال سياسـت  نابراينارتباط دارد. ب تاسيساتبري تجهيزات و كنندگان انرژي و انرژيرفتار مصرف

نمايد بايـد   هاي انرژي حساسمصرف حامل ةجويي در چرخكنندگان را در جهت كاهش تلفات و صرفهمصرف

ها و اقدامات غيرقيمتـي و قيمتـي   تدوين و اعمال سياست ،هاي اخير در سال براين اساسمورد توجه قرار گيرد. 

هـا اقـدامات   توجه خاص مسئوالن كشور قرار گرفت و حتي در مورد برخي از اين سياستمورد طور همزمان  هب

  باشد:ها به شرح زير ميل انجام است كه اهم آندر حايا موثري انجام شده و 

 غير قيمتي هاي  سياست - 

كـه قيمـت چنـداني را بـه      ييها با اعمال سياستجويي انرژي  هاي مختلف براي صرفه سازمان اخيرهاي  در سال

ـ  1392كه اهم آنها در سال  اند اي را انجام داده گستردهتالش  نمايد، كنندگان تحميل نمي مصرف شـرح زيـر   هب

  :شودارايه مي

اي  هاي منطقههاي داخلي و قيمت هايي كه در فروش سوخت به دليل افزايش قيمت جذابيت با توجه به -1

گيري از عرضه خارج از شبكه  كنند. براي پيش داران به فروش سوخت مبادرت ميسهميه ،وجود دارد

هاي تعيين شده است. در اين  ساماندهي سهميهها  ترين آن سوخت راهكارهاي الزم انديشيده شده كه مهم

كارت هوشمند ابزار كنترلي  گاز نفت و برگ كاال سفيد نفت ،موتور سامانه هوشمند ارتباط در مورد بنزين

بندي و كنترل است  ها از جمله كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت بر اساس سهميه باشند. ديگر بخش مي

كنندگان  تجارت آسان كه عملياتي شده و تمام متقاضيان و مصرف اي تحت عنوان كه به وسيله سامانه

باشند.  كنند تحت كنترل مي تامينهاي مورد نياز خود را از طريق اين سامانه  عمده و جزء موظفند فرآورده

نسبت  1392ها سبب شده كه در سال  فوق بر روي توزيع فرآورده هايدر نتيجه نظارت و كنترل با ابزار

به كوره غيرنيروگاهي  سفيد و نفت نفت و گاز غيرنيروگاهي نفت گاز مايع، مصرفرشد ته به سال گذش

به علت  1392موتور در سال  درصد داشته باشند. در مورد بنزين 4/11و  85/2 ،01/6منفي  ترتيب

سوز، توقف طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و  تثبيت قيمت، افزايش ناوگان خودروهاي بنزين
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مچنين اختالف فاحش قيمت آن با قيمت اين فرآورده در كشورهاي همسايه كه موجب خروج ه

مواجه بوده كه به رشدهاي مصرف در زمان  يدرصد 85/7گردد، مصرف با رشد شديد  غيرقانوني آن مي

 است. نزديك شدهها  قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه

 ،هاي نفتي و جلوگيري از عرضه خارج از شبكه چند سال گذشته به منظور كاهش مصرف فرآورده در -2

 اقدامات موثري در سطح كشور به شرح زير صورت گرفته كه تا حدودي تاثيرگذار بوده است:

ها مانند  هاي مرزي، بدين ترتيب كه در اين بازارچه كنترل واردات و صادرات فرآورده در بازارچه •

 بهاي غرب كشور در استان كردستان كه عمدتاً اين عمليات به دو شيوه ترانزيت و ترانشي رچهبازا

در نقطه مرزي  سوخت آنها  هاي ورودي به ايران محموله گيرد، در وضعيت ترانشيپ كاميون صورت مي

رج شوند در شود و در زمان خروج از مرز نيز بايد با همان ميزان سوختي كه وارد شده خا گيري مي اندازه

 غير اين صورت بايد جريمه پرداخت كنند.

ليتر و بيش از شعاع  150 ،كيلومتري 200از نقطه مرزي تا شعاع  ،هاي ترانزيتي ايراني براي كاميون     

كنند كه نرخ  دهند سوخت دريافت مي مي ارايهالمللي كه  نامه بين ليتر بر اساس راه 250 ،كيلومتري 200

شود  ليتر سوخت داده مي 50هاي خارجي تنها  شود. به تمام كاميون وب محاسبه ميآن بر اساس قيمت ف

گاز  نفت ،ضمن آن كه مجازند تا يك باك استاندارد بر اساس نرخ مرزي كه كمتر از نرخ فوب نيست

  ببرند. 

سازي صادرات در  طرح خوداظهاري رانندگان است كه به جهت روان ،يكي ديگر از اقدامات انجام شده •

شود تا مقدار دقيق فرآورده در باك را ثبت  نظر گرفته شده است. در اين طرح فرمي تحويل رانندگان مي

چه اظهارات راننده غيرواقعي  شود و چنان گيري مي كنند. پس از آن ميزان فرآورده داخل باك اندازه

قاچاق محسوب شده و فرد براي  ،يد غرامت بپردازد و اگر بيش از حد جريمه باشدباشد راننده با

 شود. رسيدگي به مراجع قضايي معرفي مي

نقطه تاسيسات پخش در كشور در شركت ملي  40ها براي  فاز اول سامانه ديسپچينگ توزيع فرآورده •

برداري رسيد. از  رداد ماه به بهرههاي نفتي ايران با هدف كنترل آنالين توزيع سوخت در م پخش فرآورده

گيري  هاي اندازه تمسيسنفتي در سطح كشور به وسيله  هاي فرآورده كليهطريق اين سامانه اطالعات 

پيشرفته بررسي شده و به صورت آنالين به محل اصلي اين سامانه در ستاد شركت ملي پخش منتقل و 
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وم از مخازن فرآورده كشور به محل اصلي اين اطالعات يك س ،شود. در فاز اول اين سامانه رصد مي

باقي مخازن نيز به اين سامانه متصل  ،گيري هاي اندازه شود كه به تدريج با نصب دستگاه سامانه منتقل مي

اندازي كامل اين سامانه اطالعات مربوط به موجودي مخازن انبارهاي  با راهبدين ترتيب خواهند شد. 

فرآورده و همچنين تمامي  تامينن فرآورده و مصارف كل زنجيره نفت، درجه حرارت مخازن، جريا

مجاري  ،فرآوردهانتقال و تخليه فرآورده در مبادي وارداتي، انبارهاي نفت، خطوط  انتقالاطالعات حمل، 

ها را در تمامي نقاط و مرزهاي آبي و خاكي كشور ثبت و به صورت آنالين در يك  عرضه و حتي نفتكش

 د.نماي مديريت مي آوري و مركز جمع

طرح ساماندهي سهميه ويژه برخي از خودروهاي عمومي، موتور سيكلت و خودروهاي  1392در سال  •

ها،  و سوخت قرار گرفت. با اجراي طرح ساماندهي سهميه ونقل حملفرسوده در دستور كار ستاد مديريت 

د سهميه ويژه دريافت عمومي نيستن ونقل حملآن دسته از خودروهاي عمومي كه در خدمت ناوگان 

عمومي محسوب  ونقل حملهاي رانندگي جزء  نخواهند كرد. در اين راستا ابتدا نظر به اين كه آموزشگاه

هزار  26ها كه حدود  سهميه سوخت يارانه آن ،گونه خدماتي در جابجايي مسافر ندارند شوند و هيچ نمي

ليتر  60كردند به  اي دريافت مي ليتر سهميه بنزين يارانه 300تا 200شود و هر يك  خودرو را شامل مي

 كاهش داده شد.

سال شهر تهران از دي  25سال و خودروهاي سواري باالي  15هاي باالي  سهميه سوخت موتورسيكلت    

ها شارژ نگرديد اما از آنجايي كه در كارت سوخت اين خودروها و موتور  در كارت آن 1392ماه 

اعالم شد. ضمناً شناسايي  1392ها تا پايان سال  اعتبار ذخيره آن داشت،ها سوخت ذخيره وجود  سيكلت

عمومي و  ونقل حملكنند اما هيچ نقشي در  اي دريافت مي بنزين سهميه ،خودروهايي كه به عنوان تاكسي

  ي مسافر ندارند در ستاد سوخت آغاز شده است.جابجاي

كيلومتر مرز آبي دارد بر اين  300كيلومتر مرز خاكي و همچنين  1200استان سيستان و بلوچستان  •

يكي منطقه زاهدان و ديگري كه هاي نفتي شكل گرفته  اساس در اين استان دو منطقه پخش فرآورده

هاي  ها متفاوت است. در استان هاي سوخت با ديگر استان از كارت استفاده چابهار است. در اين استان

گيري كنند و در  بار سوخت 3از كارت خود در هر روز نند اتو مي ،كشور كساني كه كارت سوخت دارند

به وجود آمده كه با  دراما در استان سيستان و بلوچستان شراي ،ليتر بنزين دريافت كنند 60هر مرتبه 
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هاي  شود. اين اقدام موجب جلوگيري از مهاجرت كارت ليتر دريافت مي 60كارت سوخت در روز فقط 

 ها به اين استان شده است. سوخت ديگر استان

محدود و ذخيره اضافي خودروها در استان  ونقل حملگاز مقدار ذخيره خودروهاي بخش  در حوزه نفت    

كنند. اين امر نيز تاثير  ميشهري در اين استان سهميه روزانه دريافت  حذف شد و خودروهاي برون

 بسزايي در كاهش قاچاق و مصرف سوخت استان شده است.

هـاي   (اتوبـوس  ) به عنوان سوخت جايگزين در خودروهـاي سـبك و سـنگين   CNGگاز طبيعي( با استفاده از -3

 3/15حـدود  معـادل   در روز مصـرف شـده كـه    CNGميليون مترمكعب  26/18، 1392سال  در شهري)

مصـرف   ليتـر ميليون  15/1 معادل خودروهاي سبك و روزانهدر  بنزين موتورمصرف در روز  ليترميليون 

در  CNGمصرف  ترتيباست. بدين  شدهجايگزين بوده كه ناوگان اتوبوسراني شهرهاي مختلف در گاز  نفت

 و در نتيجه كـاهش واردات بنـزين  مايع  سوخت كاهش مصرف در روزميليون ليتر  45/16معادل  مجموع

هـزار   100ميليـون و   3 بـيش از  ،1392تا پايان سال  است. در اين راستا در پي داشتهرا گاز و نفتموتور 

 ونقـل  حمـل شـهري) در سيسـتم   خودروي سنگين (اتوبوس  دستگاه 5288 حدود خودروي سبك ودستگاه 

 اند.  دهاستفاده كرعنوان سوخت   عمومي از گاز به

اجرا، تدوين، بازنگري و تصويب معيارها و استانداردهاي مصرف سوخت و فرآيندهاي عملياتي توسط  -4

سازي در  هاي ذيربط و اقدامات اجرائي بهينه سازي مصرف سوخت كشور با همكاري سازمان شركت بهينه

كمپوت و مصرف انرژي در صنايع  هايتوان به: تدوين استاندارد و معيار كه از آن جمله مي 1392سال 

هاي حرارتي، صنايع  استاندارد در زمينه عايق 15خودوروهاي ديزلي سبك و   ميوه و كنسانتره، آب كنسرو،

و برق  آب، زدائي چوب و كاغذ، روغن موتور و تصفيه روغن، واحدهاي گاز و گاز مايع، واحدهاي نمك

سنگين  ين و نيمهگ، خودروهاي سبك بنزيني، خودروهاي سنو گاز هاي نفت هاي پتروشيمي، پااليشگاه مجتمع

   واحد صنعتي و ... اشاره نمود 98هاي كشاورزي و همچنين اقدامات اجرائي مميزي تعداد  ديزلي و ماشين

  سازي مراجعه شود.) ب اطالع بيشتر به بخش بهينهس(براي ك

عمومي انجام شود  ونقل حملدرصد جابجايي در شهر توسط شبكه  75بر اساس قانون برنامه توسعه بايد  -5

اي در  هاي اخير فعاليت بسيار گسترده چنان فاصله زيادي با اين رقم وجود دارد، اما در سال كه هم

  ها به شرح زير انجام شده است: شهرهاي تهران و ساير استان كالن
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اي در نظر  خط حومه 6شهري و  خط درون 8كيلومتر مترو نياز دارد كه در قالب  470شهر تهران  كالن •

گرفته شده است. جدول زير وضعيت گذشته، فعلي و آينده شبكه مترو را در شهر تهران كه توسط 

 دهد. مسئوالن شهرداري اعالم شده نشان مي

  وضعيت گذشته، فعلي و آينده شبكه متروي تهران 9-21جدول 

  سال) 5آينده (  1392  1384  سال

  ميليون 10  ميليون 3   هزار 300  نفر - ظرفيت روزانه جابجايي مسافر 

  دقيقه 4زير   6تا  5  7  دقيقه -فاصله حركت قطارها 

  300  152  89  كيلومتر –برداري شده مترو  طول خطوط بهره

  30  15  4  كيلومتر -ميانگين ساخت مترو در هر سال 

  

كه توسط شهرداري اعالم شده  رغم محدوديت مالي/ اعتباري علي ،دهد نشان ميچنان كه جدول فوق 

، فاز 1392برابري را تجربه كرده است. شايان ذكر است كه در سال  7سال اخير رشد  9، مترو در است

مترو تهران در بخش مياني در اواسط سال حد فاصل ايستگاه چهارراه وليعصر تا ايستگاه  3نخست خط 

توان گفت  به طوري كه با توجه به جدول فوق مي برداري شد هكيلومتر آماده بهر 7تي به طول شهيد بهش

كيلومتر خط جديد مربوط  12برداري آماده بوده است كه با افزايش  كيلومتر خط مترو براي بهره 141

برداري  ره) كه نزديك به اتمام است و در سال آينده به به(عج)(آزادگان، وليعصر 3به مسير جنوب خط 

برداري از نيمه جنوبي خط  كيلومتر خواهد رسيد. بدين ترتيب با بهره 152به مترو خطوط طول  ،رسد مي

ميليون  5/3و به روزانه  يابد ميظرفيت جابجايي زيرزميني تهران حدود نيم ميليون نفر ديگر افزايش  ،3

 37به طول نياوران و شهرك قائم ، رسد. با تكميل كامل اين خط از آزادگان تا منطقه ازگل نفر مي

 ه وهزار مسافر در ساعت در هر جهت انجام شد 45ايستگاه كه بر اساس ظرفيت جابجايي  28كيلومتر با 

اين توان از طريق  ن سفر را ميوميلي 2روزانه حدود كند،  جنوب غرب تهران را به شمال شرق متصل مي

ميليارد مسافر را جابجا كند كه اين  5/4بيش از  متروي تهران توانسته 1392خط پوشش داد. تا سال 

باشد.  جويي در سوخت حائز اهميت مي رقم بسيار چشمگير و از نظر حفاظت از محيط زيست و صرفه

 5/2ها با حدود  درصد از كل جابجايي 4و سهم  1384ميليون سفر در سال  263تعداد سفر با مترو از 

. ه استها رسيد درصد از كل جابجايي 11و سهم  1391ن سال ميليون سفر در پايا 633برابر رشد به 
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برداري تا  و هم چنين از ابتداي بهره 1391در مقايسه با سال  1392هاي مترو در سال  مجموع فعاليت

  شده در جدول زير نشان داده شده است. ارايهكه توسط شركت مترو  1392پايان سال 

  1392 هاي مترو تا پايان سال فعاليت 9-22جدول 

  1392برداري تا پايان  مجموع از ابتداي بهره  1392  1391  فعاليت

  134  0  9  كيلومتر –برداري شده مترو  طول مسير بهره

  82  1  5  برداري شده هاي بهره تعداد ايستگاه

  

شهر  دو كالن دهد و مترو در شهر مشهد به فعاليت اجرايي و توسعه ادامه مي شهرهاي كشور از كالن

  اند.  اندازي سيستم مترو بوده پيگير راه 1392در سال نيز تبريز و شيراز 

كيلومتر از ايل گلي تا  6ايستگاه مسير فاز اول خط يك مترو به طول  ابنيه:  تمام كارهاي مترو تبريز

واگن به ظرفيت يك  5هاي فاز اول كه داراي  ميدان جانبازان (دانشگاه تبريز) آماده شده است، اما واگن

هاي مترو به  ترخيص واگن ،هاي شهرداري در گمرك بندرعباس است و به رغم پيگيري ،هزار نفر است

هاي فني و  ها به تبريز پس از انجام تست رز به نتيجه نرسيده است. با ورود اين واگنجهت نبود ا

  اندازي خواهد شد. تخصصي فاز اول خط يك مترو راه

واگن سهم قطار شهري شيراز از گمرك بندرعباس ترخيص شده و در  20واگن جديد از  5:  مترو شيراز

هاي وارد شده نيز آغاز شده و  سرد و گرم واگنمجاورت خط قطار شهري مستقر گرديده است و تست 

گذاري به  روند ريل ،د اما به علت محدوديت منابع اعتبارينباش براي قرار گرفتن روي خط آماده مي

گذاري در  ها و پست برق و ساير تجهيزات و ريل اوايل سال آينده نصب تمام ايستگاه درتاخير افتاده 

كيلومتر (بين ايستگاه احسان و ايستگاه نمازي) تكميل و به  5/10مسير فاز يك خط يك مترو به طول 

 برداري خواهد رسيد. بهره

موظف  را دولت ،طرح از رده خارج كردن و جايگزيني خودروهاي فرسوده بر اساس قانون برنامه چهارم -6

 500هزار،  400هزار،  300هزار،  200به ترتيب ساالنه  ،1388تا  1384ساله  5دوره  دركرده بود كه 

ساله  برنامه پنجاما اجرايي نشدن قانون  ؛ي فرسوده از رده خارج شوندوهزار دستگاه خودر 600هزار و 

توسعه نيز بر اجراي آن طرح تاكيد شود. با وجود اين پنجم چهارم موجب شد تا در قانون برنامه پنج ساله 

شود يك ميليون و  مي ارايهآمارهايي كه در زمينه از رده خارج شدن  ،م برنامه پنجمتاكنون در سال سو
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باشد كه سهم تهران  هزار خودروي فرسوده مي 700تا  300هزار و تردد  600هزار تا يك ميليون و  200

  هزار خودروي فرسوده است. 100از آن 

ك سال و نيم است كند شده بود، به با توجه به اين كه طرح نوسازي و اسقاط خودروهاي فرسوده ي

كميسيون زيربنايي دولت طرح جديدي براي نوسازي خودروهاي فرسوده  ،منظور ايجاد عوامل انگيزشي

ابالغ شد. در اين طرح سن  1392تصويب كرده و دستورالعمل جديد خودروهاي فرسوده در سال 

تا آخر برنامه پنج ساله ست، سال محسوب شده ا 25كه تاكنون  فرسودگي خودروهاي سواري شخصي

سال بر اساس  25د. بدين ترتيب با احتساب سن فرسودگي بيا پنجم توسعه به بيست سال كاهش مي

دستگاه خودروي سواري شخصي فرسوده در كشور وجود  69هزار و  254 ،آمار ستاد سوخت كشور

يابد. ضمناً در اين  ش ميدستگاه افزاي 943هزار و  351سال به  20دارد كه اين تعداد با احتساب 

 ،هاي خودرو اعم از شخصي مصوبه كمك بالعوض و تسهيالت بانكي براي اجراي طرح براي كليه رده

 3الي  5/2بوس و اتوبوس  ميني ،ها با تناژهاي مختلف ها و كشنده ها، كاميون بارها، كاميونت سواري، وانت

هاي  برابر افزايش يافته است. بر اساس اين مصوبه فروش يا واگذاري وسايل نقليه فرسوده دستگاه

اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع شده و اين وسايل بايد از رده خارج شوند. عالوه بر آن 

ها به تمامي  روش و يا واگذاري آنهرگونه استفاده و نگهداري از خودروهاي فرسوده دولتي، ف

هاي دولتي ممنوع گرديده است و اين وسايل نيز بايد از رده خارج شوند. بدين ترتيب با اجراي  دستگاه

  اي كاهش يابد. رود سهميه بنزين خودروها به نحو قابل مالحظه اين مصوبه انتظار مي

يك دستگاه  ،ليتر 6تر از  ف سوخت كمعالوه بر آن طبق قانون جديد در ازاي واردات خودرو با مصر

دستگاه بايد از رده خارج  6 ،ليتر بيشتر 10دستگاه و از  4 ،ليتر 10تا  6خودرو بايد اسقاط شود بين 

  شود.

و سوخت كشور قرار گرفته  ونقل حملدر اولويت نخست ستاد  رانينوسازي ناوگان فرسوده تاكسي •

مذاكراتي با ايران خودرو  ،است و عالوه بر افزايش ارزش گواهي اسقاط خودروي تاكسي در گمرك

هزار  17هاي فرسوده  براي جايگزيني تاكسي فرسوده انجام شده است. سهم تهران از كل تاكسي

ر دستگاه ناوگان فرسوده هزا 4ثبت نام براي نوسازي  1392از اواخر سال  تاكسي اعالم شده است.
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ها از  هاي پيكان فرسوده كه مدل ساخت و توليد آن تاكسي آغاز شده كه در آن اولويت با تاكسي

 باشد.  به قبل است مي 1382سال 

هايي كه  بوس بوس فرسوده وجود دارد كه اگر تعداد ميني دستگاه ميني 1200تا  1100در تهران  •

رسد.  هزار دستگاه مي 2اين رقم به  ،ها اضافه شود تند به آنراني نيس تحت نظارت سازمان اتوبوس

در دستور كار بود به دليل  1383هاي فرسوده كه از ابتداي سال  بوس در طرح جايگزيني ميني

 121به طوري كه تاكنون تنها  بدست نيامدههاي ذيربط موفقيت چنداني  عدم همكاري دستگاه

 دستگاه نوسازي شده است.

هزار دستگاه  2تا  1700بين  ،بر اين اساس است سال تعيين شده 8ها  اتوبوسعمر فرسودگي  •

راني تهران وجود دارد به طوري كه عمر متوسط  اتوبوس ونقل حملاتوبوس فرسوده در ناوگان 

  سال افزايش يافته است. 5/6سال به  4ناوگان از 

هايي دارد كه  جديد يك سري ويژگي تصويب شد. قانون 1392قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سال  -7

ترين حوزه  تواند در مقابل مشكالت امروز پاسخگو باشد. مهم متناسب با مبارزه با شرايط امروز است و مي

درصد  45هاي اخير حوزه سوخت بوده است به طوري كه بر اساس برآوردها نزديك به  سال قاچاق در

در داخل و خارج از كشور دليل اصلي قاچاق است حجم قاچاق خروجي كشور سوخت است. تفاوت قيمت 

تومان و در كشورهاي همسايه شرقي به  3500توماني در كشورهاي همسايه جنوبي  350زيرا گازوئيل 

  شود. پوشش داده ميريسك قاچاق  ،شود كه با اين تفاوت قيمت هزار تومان فروخته مي 6قيمت 

مجوز صدور مشتقات نفتي كه در  دريافت ز طريقهاي قاچاق سوخت عبارتند از: قاچاق سوخت ا راه �

شود. قاچاق سوخت از  هاي نفتي از كشور خارج مي فرآورده ،موارد به جاي مشتقات نفتي بيشتر

شود. بخشي از عرضه خارج  طريق ترانزيت و عرضه داخلي سوخت در شبكه توزيع كشور انجام مي

 دهد.  ها تشكيل مي از شبكه سوخت نيز در كشور را توزيع داخلي فرآورده

گيري عرضه خارج از شبكه و مبارزه با قاچاق سوخت و  راهكارهايي از جمله تشكيل كميته پيش 

تر از نرخ  اندازي سامانه ديسپچينگ شركت ملي پخش، فروش مرزي سوخت با قيمتي پايين راه

ش صادرات هاي مرزي با هدف مختل كردن بازار سودجويان و به منظور افزاي قاچاق در جايگاه

نقطه ساحلي كشور  7نقطه مرزي خشكي و  36هاي نفتي به كشورهاي همسايه كه اكنون در  فرآورده
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كنند كه خود يك نوع صادرات فرآورده  خودروهاي عبوري سوخت را به نرخ فوب دريافت مي

شود، فروش به مرزنشينان به نرخ تعادلي كه اكنون در دو نقطه مرزي هيرمند و  محسوب مي

ستانشينان نيز كمك راوان از توابع استان سيستان و بلوچستان در حال اجرا است و به معيشت روس

  كند، در دست اجرا قرار گرفته است. مي

سال  2مدت به ين در جزيره قشم زكيلومتري ميعانات گازي گور 16گزارش شده كه خط لوله  �

بشكه ميعانات  100ار بيش از روز يك ب 15شود و در هر  است كه توسط سارقان شكاف داده مي

 ،گردد. سارقان پس از سرقت گازي از آن خارج و به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس قاچاق مي

خط لوله را به حال خود رها كرده و در نتيجه محتواي خط لوله بعد از سرقت و همچنين در جريان 

اينك  ه،هاي نفتي بود به فرآورده رود. قاچاق مواد نفتي كه تاكنون منحصر بازسازي خط به هدر مي

خام،  رسد كه نقطه شروعي براي قاچاق مواد خام نفتي مانند نفت با قاچاق ميعانات نفتي به نظر مي

  .ايجاد شده باشدگاز و ميعانات گازي در كشور 

نصب  ،هاي غير هم سطحت تقاطعساخها،  تونل ،ها مديريت ترافيك با احداث بزرگراه هو توسع گسترش -8

ك درون شهري و ايجاد سيستم كنترل هوشمند ترافي ةتوسع ،ها رساني متغير در بزرگراه م اطالععالي

تهران شهر  كالنويژه در  به شهرها و بين شهرها دردر گوشه و كنار كشور ها رساني در جادهسيستم امداد

از آن جمله . قبل ادامه داشتهاي  نيز همانند سال 1392در سال در راستاي كاهش و تنظيم بار ترافيكي 

 ذيل اشاره نمود: ةتوان به موارد عمد مي

دستگاه آن  1400كردند  دستگاه اتوبوسي كه در تهران فعاليت مي 7000از حدود  1392در سال  •

هاي تهران را  درصد اتوبوس 18هاي تندرو فقط  راني بودند. اتوبوس متعلق به خطوط تندرو اتوبوس

 44دهند در مجموع  راني را تشكيل مي درصد از شبكه خطوط اتوبوس 4ن كه تنها شوند و با اي شامل مي

ميليون مسافر است. بر اين  5/2كنند كه برابر با روزانه  راني را جابجا مي درصد مسافران ناوگان اتوبوس

است ميليون نفر را در تهران دارند. شايان ذكر  5/4ظرفيت جابجايي  ،هاي تندرو و عادي اساس اتوبوس

ها طرح شده بود كه با  خط براي اين اتوبوس 10 ،هاي تندرو اندازي اتوبوس كه در فاز نخست طرح راه

خطوط  ،در مسير بزرگراه شهيد صدر و امام علي (ع) 9و  8خط جديد  2برداري از  تكميل و بهره

كيلومتر كه  33طول  تي به  آر بي  9برداري از خط  گانه تكميل و فاز نخست به پايان رسيد. با بهره ده
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باشد و شمال شرقي تهران از انتهاي بلوار ارتش در پايانه  هاي تندرو مي بلندترين خط سامانه اتوبوس

 ،كند متصل مي را الله از طريق بزرگراه امام علي (ع) به جنوب تهران در حرم مطهر امام خميني (ره)

 .رسد ميكيلومتر  147طول خطوط بي آر تي شهر تهران به 

برداري  به بهره 1392ماه تكميل شد و در نيمه دوم سال  26پروژه عظيم بزرگراه طبقاتي صدر پس از  •

كيلومتر رسيد كه  530هاي تهران به بيش از  رسيد. با ساخت بزرگراه طبقاتي صدر مسير كل بزرگراه

ي داشته است. رشد تقريباً صددرصد 1384هاي موجود در سال  اين ميزان در مقايسه با ميزان بزرگراه

درصد از طول سفر براي شهرونداني كه در مسير شرق به غرب، غرب  30 ،با افتتاح پل طبقاتي صدر

هاي  يابد و عالوه بر آن با تكميل آخرين حلقه به شرق به سمت مركز قصد تردد دارند كاهش مي

هاي همت و  زرگراهتاثير بسزايي بر وضعيت ترافيك در معابر شرق به غرب و ب ،بزرگراهي شهر تهران

كه تاثير  كردهحكيم و ارتباط خوبي را بين شمال به شرق، شمال به مركز و غرب تهران فراهم 

هاي  شهري ايجاد كرده است. در اين طرح سيستم ونقل حملدر مصرف سوخت ناوگان  گيري چشم

ورهاي نصب كنترل هوشمند ترافيك و تابلوهاي الكترونيكي جهت سرعت عبور و مرور و همچنين سنس

تا بر اساس وضعيت آب  در  نظر گرفته شده زدگي سطح پل را به عهده دارند شده كه كار تشخيص يخ

زدگي اتفاق بيفتد توسط تابلوهاي هشدار دهنده در ورودي پل به رانندگان  چه يخ و هوايي چنان

 رساني جهت احتياط در تردد بدهند. اطالع

و  ونقل حملگراه طبقاتي صدر كه توسط شركت مطالعات سازي ترافيكي بزر بر اساس گزارش شبيه

درصدي  7برداري از بزرگراه طبقاتي صدر عالوه بر افزايش  ترافيك شهر تهران انجام شده با بهره

نسبت ميزان تاخير به كل زمان سفر را به حدود  ،سرعت تردد خودروها در سطح معابر منطقه يك

هاي شمال و  درصد از ترافيك بزرگراه 20متري تاكنون كيلو 11دهد. اين پل  درصد كاهش مي 5/7

 شرق پايتخت را كاهش داده است.

هاي مهم شهر تهران است كه سه راه امين حضور را به  پروژه ساخت تونل اميركبير يكي از پروژه •

باز كند. اين پروژه كه راه خود را از زير پرترددترين معابر شرق تهران  بزرگراه امام علي (ع) متصل مي

تواند تاثير بسزايي بر كيفيت زندگي در شرق تهران و محدوده بازار بگذارد. عمليات عمراني  كند مي مي
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در مراحل  1392باشد به اتمام رسيده و در سال  متر مي 717تونل اميركبير كه به طول يك هزار و 

 هاي هوشمندسازي قرار داشت. انجام پروژه

سازي ترافيك و ايجاد شرايط عبور و  با هدف روان (عج)اه وليعصراولين زيرگذر عابر پياده در چهارر •

خط مترو و  2برداري رسيد. عبور  مرور ايمن براي شهروندان در اين تقاطع كليدي افتتاح و به بهره

هزار عابر پياده در هر ساعت از اين چهارراه كه  15اتوبوس بي آر تي و  257هزار خودرو و  6عبور 

 .بودهاي تهران است ايجاد اين پروژه را ضروري ساخته  چهارراهترين  يكي از حساس

) ادامه يافت. ICTآوري ارتباطات و اطالعات ( توسعه و گسترش استفاده از بسترهاي فن 1392در سال  -9

 باشد.:   ردآوري شده به شرح زير ميها گ اهم آنها كه از منابع مختلف و رسانه

ها، اطالعات و نوع و فعاليت مديريت اكتشاف  اساس دادهمحور بر  سامانه مديريت اطالعات مكان •

آوري شده به صورت اليه  گيري از آن تمامي اطالعات جمع اندازي شده است كه با بهره طراحي و راه

ها، اطالعات توصيفي و مكاني مورد نياز وارد سيستم  اليه تهيه شده و پس از تفكيك و كنترل داده

شناسي، ژئوفيزيكي،  ها، زمين اطالعات توصيفي و مكاني مربوط به چاه شود. اين مجموعه مرتبط با مي

در  طيمحي هاي زيست هاي عمومي و اليه اي، اليه هاي اكتشافي، نقشه، تصاوير ماهواره محدوده بلوك

محور مديريت اكتشاف تهيه شده است. اين سامانه به صورت آنالين و  پورتال مديريت اطالعات مكان

اليه  80رگر در شبكه داخلي مديريت اكتشاف قابل دسترس است. هم اكنون بيش از از طريق يك مرو

ها و خطوط  ها، راه هاي عمومي مثل تقسيمات كشوري، جاده اطالعاتي خاص صنعت نفت عالوه بر اليه

 شود. با استفاده از سامانه مذكور تمامي اطالعات فني به صورت آهن و ... در اين سامانه مديريت  مي راه

تواند در اتخاذ تصميمات بهينه  ها مي پردازش و به كارگيري داده به طوري كهپارچه مديريت شده  يك

جويي در زمان و كاهش  ها صرفه امانه با جلوگيري از موازي كاريسموثر واقع شود. عالوه بر آن اين 

ين سامانه در حداقل زمان توصيفي با استفاده از ا –هاي مكاني  ها را به دنبال دارد. پرسش و پاسخ هزينه

 بر است. سوم و سنتي اين فرآيند بسيار زمانرهاي م پذير است در حالي كه استفاده از روش امكان

راني كامل  راني به منظور فرماندهي خطوط اتوبوس افزارهاي سيستم هوشمندسازي ناوگان اتوبوس نرم •

ها را روي  اس كه مسير حركت اتوبوس پي توان از طريق سيستم جي شده به طوري كه با اين شيوه مي

راني مانند تعداد  هاي خصوصي اتوبوس اي فعاليت شركت به صورت لحظه ،دهد نقشه نشان مي
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هاي  دهي هستند و حتي توقف هايي كه در ساعات پيك در حال سرويس هاي فعال، اتوبوس اتوبوس

ت شهرداري تهران در حوزه ناوگان ترين اقداماتي كه مديري غيرمجاز را كنترل كرد. يكي ديگر از مهم

تي  آر هاي بي كننده (فيدر) در كنار اتوبوس هاي تغذيه راني اجرا كرده، مديريت هوشمند اتوبوس اتوبوس

ها، وقت و زمان خود را با  توانند با توجه به مديريت هوشمند اين اتوبوس است. در واقع شهروندان مي

 .هاي فيدر تنظيم كنند ساعات حركت اتوبوس

ترين اقدامات شهرداري تهران در حوزه فناوري ارتباطات و  پروژه رصدخانه شهري تهران يكي از مهم •

الكترونيك شده است. اين خدمات به  ،خدمت شهرداري 120، 1392اطالعات است. تا اواسط سال 

 8خدمت در حوزه شهرسازي و معماري،  19خدمت در حوزه اجتماعي و فرهنگي،  20ترتيب شامل 

خدمت در  2خدمت در حوزه توسعه مديريت و هوشمندسازي،  47خدمت در حوزه خدمات شهري، 

 ارايهباشند كه به مردم  و ترافيك مي ونقل حملخدمت در حوزه  24حوزه ايمني و مديريت بحران و 

 شود. مي

كند كه كل شهر را به صورت  گيران شهر تهران فراهم مي اين خدمات اين امكان را براي مديران و تصميم       

  يك پارچه ببينند و سپس به درستي تصميم بگيرند.

ربوط به حوزه كه در چند سال اخير انجام شده خدمات م خدماتيترين  در اين مجموعه يكي از مهم      

ها را تشكيل  درصد از مراجعات مستقيم مردم به شهرداري 70شهرسازي و معماري است كه بيش از 

ها است كه تمام فرآيند از بدو  ها و گواهينامه پروانه ساختمان، پايان كار، انواع پروانه شاملدهد كه  مي

  شود. ميتشكيل پرونده تا صدور پروانه يا گواهي به صورت مكانيزه انجام 

چند پروژه بنيادي و زيرساختي فناوري و اطالعات شهرداري تهران در محل رصدخانه شهري  •

ها با هدف فراهم كردن  برداري رسيد. اين سامانه به بهره 1392مجموعه برج ميالد در سال 

فرهنگ استفاده شهروندان از امكانات شهري و تبديل تدريجي تهران به يك شهر هوشمند 

تهيه و تدوين شده است.  ،بيني شده ي به مديريت يك پارچه شهري و اهداف پيشجهت دستياب

 ها عبارتند از: اين پروژهاهم 

زيرساخت اطالعات مكاني است كه كاربردهاي اصلي آن دسترسي همزمان  سامانه �

 باشد. مي كاربران مختلف به واحدها
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هاي اطالعات جغرافيايي شهرداري تهران است كه  سامانه نقشه تهران كه يكي از سرويس �

 در دسترس عموم قرار دارد. 

 شبكه تعيين موقعيت دقيق و آني در شهر تهران. �

 هاي تخصصي شهري است. ز جمله پروژهاكه نقشه سه بعدي تهران  �

  هاي قيمتي سياست

  طرح تحول اقتصادي  - الف

در كنار اصالح نظام بانكي، مالياتي، گمركي،  است كه ها يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي يارانههدفمندي 

ها اجرا شد.  بود كه مقدم بر همه آن در اين طرح وري هاي ارزي و پولي و ارتقاء بهره نظام توزيع كاال، سياست

) 1394سال ( 5هاي انرژي پس از  ملها مقرر شد قيمت حا مطابق با قانون هدفمندي يارانه 1389پس از سال 

درصد از  50گردد. ضمناً بر طبق قانون قرار بود  ارايهبه حالت مطلوب رسيده و به صورت آزاد در كشور 

هاي انرژي به صورت نقدي نسبت به درآمد خانوارها بين مردم باز توزيع  درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل

 نمايد، هاي خود برداشت  درصد را دولت براي جبران هزينه 20و  گردد درصد آن به بخش توليد باز  30، شود

برنامه نبود به طوري كه سازمان هدفمندي بر اساس حساب بانكي با اما آن چه كه در عمل رخ داد مطابق 

و همه گرفتند  ميليون نفر يارانه مي 76تعداد خانواري كه اعالم شده بود  يارانه داد بدين ترتيب بيش از و افراد 

يارانه توزيعي را نداد و دولت براي  تامينكل منابع يادشده كفاف  و حتيمنابع به خانوارها اختصاص يافت 

آن ناگزير به برداشت از بودجه عمران و توسعه و حتي صندوق توسعه ملي شد. در حقيقت سهم توليد كه  تامين

وليدي تخصيص يابد تا واحدهاي صنعتي قادر باشند ها به واحدهاي صنعتي و ت طبق قانون قرار بود از محل يارانه

هاي انرژي  تر يكي ديگر از اهداف افزايش قيمت حامل هاي خود را به اجرا درآورند داده نشد. از همه مهم پروژه

هاي انرژي بر اساس نرخ دالر آزاد و قيمت فوب  كنترل مصرف بود اما اين اتفاق نيز نيفتاد چون قيمت حامل

دداً چندين برابر قيمت بازار داخلي شد و اقتصاد بار ديگر به نقطه اول بازگشت. در نتيجه در خليج فارس مج

انرژي ارزان را از  مصرف هاي انرژي تبعات منفي رفت كه افزايش قيمت حامل حالي كه پيش از اين انتظار مي

از كه مشكالت قبلي هم چنان در كشور باقي مانده است. از طرفي اصالح الگوي مصرف اكنون اما  ،بين ببرد

هاي انرژي در داخل كشور و اختالف  با ثابت ماندن قيمت حاملو اهداف اساسي اين قانون بود محقق نگرديد 
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هم چنان اي، قاچاق سوخت، اتالف و مصرف بي رويه و آلودگي محيط زيست  هاي منطقه ها با قيمت نآفاحش 

  .يافتادامه 

اي  گذرد، اما تجربه ها مي سال از آغاز هدفمندي يارانه 3گرچه بيش از  1392با توجه به مراتب فوق در سال 

در اثر اجراي اين طرح گذراند نتايج مطلوبي براي اقتصاد به دنبال نداشت و  ،هاي گذشته كه كشور در سال

هاي مديريت حوزه انرژي نيز با شكست روبرو شد و ناكام  تعالوه بر آن اهداف تعيين شده در اجراي سياس

سال از  سههاي نفتي و گاز طبيعي پس از  روند مصرف فرآوردهتوان به تجزيه و تحليل  در اين ارتباط مي ماند.

 .اشاره نمودنشان داده شده  9-24و  9-23در جداول  كهها  اجراي قانون هدفمندسازي يارانه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

   ها  اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه) 1390- 92و سوم  (دوم  ،هاي نفتي اصلي در سال اول مقايسه روند مصرف فرآورده 9-23جدول 

                                    واحد:ميليون ليتر در روز

  فرآورده

)1/10/88 -1/10/89(  )1/10/89 -1/10/90(  

  درصد رشد
  مصرف

1390  

1391  1392  

مصرف قبل از اجراي قانون هدفمندي 

  ها  يارانه

مصرف بعد از اجراي قانون هدفمندي 

    ها يارانه
  درصد رشد  مصرف  درصد رشد  مصرف

  -01/6  23/10  -24/2  88/10  13/11  -7/14  9/10  77/12  گاز مايع

  85/7  409/68  92/5  42/63  88/59  -3/5  **2/59  *5/62  بنزين موتور

  -85/2  91/11  -27/9  27/12  52/13  -4/17  7/12  4/15  سفيد نفت

  39/0  44/75  7/0  15/75  62/74  -7/8  7/73  8/80  گاز نفت***

  - 36/11  89/9  -85/3  16/11  61/11  -2/37  5/12  9/19  كوره نفت***

  سامانه هوشمند(سهميه بندي)*مصرف بنزين موتور در دوره با اجراي 

  ها **مصرف بنزين موتور در دوره با اجراي سامانه هوشمند و قانون هدفمندي يارانه

  دون مصرف نيروگاهب گاز نفتو  كوره نفت***مصرف 

 

ها اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه) 1390- 92، دوم و سوم  (مقايسه روند مصرف گاز طبيعي در سال اول 9- 24جدول   

  روزمترمكعب در  ميليونواحد:                                                                                                                                                                                                

  )1/10/88 -1/10/89(  )1/10/89 -1/10/90(  

  درصد رشد
  مصرف

1390  

1391  1392  

  هاي مصرف بخش
مصرف قبل از اجراي هدفمندي 

  ها  يارانه

مصرف بعد از اجراي 

  ها  هدفمندي يارانه
  درصد رشد  مصرف  درصد رشد  مصرف

  67/11  44/122  -16/9  64/109  70/120  5/8  8/115  107  خانگي

  43/9  74/17  -07/8  21/16  64/17  7/9  9/32  30  تجاري

  41/5  86/111  38/0  12/106  71/105  7/10  5/128  1/116  صنعتي
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به سرعت توانست روند  در سال اول اجرا اجراي فاز اول هدفمندي ،مشهود است 9- 23چنانكه در جدول 

شد كنترل كند بطوريكه با اجراي آن به  ها را كه رفته به رفته به يك بحران تبديل مي رويه مصرف فرآورده بي

ها از طريق كاربرد  موتور و همچنين اعمال كنترل شديد عرضه ساير فرآورده بندي بنزين همراه اعمال سهميه

 مصرف ،جارت آسان پس از گذشت يك سال از اجراي قانونگاز و ت اي كردن عرضه نفت هاي منطقه روش

 توجهي را نشان داد. كاهش قابل ،در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از اجراي قانون هاي نفتي فرآورده

نشان از آن دارد كه چون هيچ گزينه ديگري براي تغيير  9-24در مورد گاز طبيعي ارقام در جدول 

رغم پلكاني كردن قيمت گاز در بخش  علي ،هاي مختلف وجود نداشت شگاز در بخكنندگان  سوخت مصرف

تاثيري در  اولدر سال  ها اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها خانگي و افزايش قيمت گاز در ساير بخش

  .ايجاد نكردكاهش مصرف گاز طبيعي 

توجه به شرايط اقتصادي كشور به ) اجراي قانون هدفمندي يارانه با 1392) و سوم (1391( هاي دوم در سال

خصوص افزايش نرخ تسعير ارز و تورم باال، فازهاي بعدي قانون اجرا نشد بدين ترتيب با گذشت بيش از سه 

قانون  ،ها در كشورهاي همسايه هاي انرژي با قيمت آن سال از اجراي قانون و ايجاد شكاف زياد قيمت حامل

هاي انرژي اثرات خود را با توجه به آمار و اطالعات  صرف حاملها در كنترل و كاهش م هدفمندي يارانه

  به شرح زير از دست داد: 9-25و  9-24مندرج در جداول 

) 1392و  1391موتور در سال دوم و سوم ( رشد مصرف بنزينكه دهد  نشان مي 9- 24ارقام در جدول  -

ل از اجراي قانون نزديك گرديد. اي روبرو شد و به رشدهاي روال قب مالحظه اجراي قانون با رشد قابل

كاهش رشد  )1392ها نيز در سال دوم با افزايش رشد مواجه شدند ولي در سال سوم ( ساير فرآورده

هاي  هاي كنترلي عرضه نظير روش به علت اعمال روش كوره نفتو  گاز نفتهاي گاز مايع،  فرآورده

هاي مرزي با قيمت نزديك  ها در بازارچه ، تجارت آسان و فروش فرآوردهگاز عرضه نفت كردن منطقي

  به قيمت فوب حاصل شد و اجراي قانون هدفمندي در آن تاثيري نداشت.

ها افزايش قيمت گاز  ) اجراي قانون هدفمندي يارانه1391دهد كه در سال دوم ( نشان مي 9-25جدول  -

ها  گاز در ساير بخشهاي پلكاني گاز در بخش خانگي و افزايش قيمت  و به خصوص اعمال روش قيمت

رشد مصرف گاز كاهش  ،و هم چنين ركود در صنايع كشور و به طور كلي شرايط مطلوب جوي سال

) اجراي قانون، با بروز سرماي شديد در 1392اي را تجربه كرد ليكن در سال سوم ( قابل مالحظه

رشدهاي مصرف  ،تيهاي صنع فعاليت غازو آاز ركود اقتصاد كشور زمستان و از طرفي خروج تدريجي 
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بنابراين در مورد كاهش مصرف  هاي مختلف مجدداً با افزايش قابل مالحظه مواجه شد. گاز در بخش

  گاز نيز اجراي قانون هدفمندي تاثير چنداني نداشت.

  .دهد نشان مي 1392هاي نفتي در داخل كشور را در سال  هاي عرضه فرآورده قيمت 9-25جدول 

  1392هاي نفتي در سال  قيمت داخلي فرآورده .9- 25جدول 

  قيمت آزاد  اي قيمت سهميه  فرآورده

  5400  4860  گاز مايع

  8000  5000  بنزين سوپر

  7000  4000  بنزين معمولي

  1000  1000  سفيد نفت

  3500  1500  گاز نفت

  2000  2000  كوره نفت

 

هاي گرم و سرد  مختلف مصرف را در ماههاي  هاي فروش گاز طبيعي در بخش تعرفه 9-29الي  9-26جداول 

  دهد. نشان مي 1392سال در سال 

  1392ماهه اول سال 7در گازطبيعي تعرفه  .9-26جدول 
  

 قيمت (ريال/ مترمكعب) نوع مصرف

 1200متوسط  خانگي

 700  )نيروگاهصنعتي (شامل 

CNG 2600 

 2000  دولتي 

 1000  كسب و خدمات

 700  ساير

 1000  دامپروريكشاورزي و 

  گردد. هاي فوق اضافه مي ريال به نرخ 100، مبلغ 1392ماده واحده قانون بودجه سال  3-9بند  براساس

  1392ماهه اول سال  7در  خانگي گازطبيعيتعرفه  .9- 27جدول 

  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  پله

  3500  3400  3200  3000  2800  2500  2200  2000  1600  1200  900  700  قيمت هر متر مكعب گاز (ريال)
  گردد. هاي فوق اضافه مي ريال به نرخ 100مبلغ  1392ماده واحده قانون بودجه سال  3-9بند  براساس باشد. ريال به ازاي هر متر مكعب مي 1500حداكثر متوسط قيمت گاز طبيعي 
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    1392هاي سرد سال  در ماهگازطبيعي تعرفه  .9- 28جدول 

 (ريال/ مترمكعب)قيمت  نوع مصرف

 700 * خانگي

 700  )نيروگاهصنعتي (شامل 

CNG 2600 

 1000  دولتي 

 1000  كسب و خدمات

 700  ساير

 600  كشاورزي و دامپروري

  گردد. هاي فوق اضافه مي ريال به نرخ 100مبلغ  1392ماده واحده قانون بودجه سال  3-9بند  براساس

   1392هاي سرد سال  ه ما در خانگي گازطبيعيتعرفه  .9- 29جدول 

  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  دامنه مصرف

  1300مازادبر  1201-1300  1101-1200  1001-1100  901-1000  801-900  701-800  601-700  501-600  401-500  301-400  300تا  1اقليم 

  1250مازاد بر   1151-1250  1051-1150  951-1050  851-950  751-850  651-750  551-650  451-550  351-450  251-350  250تا  2اقليم 

  1200مازاد بر   1101-1200  1001-1100  901-1000  801-900  701-800  601-700  501-600  401-500  301-400  201-300  200تا  3اقليم 

  1150مازاد بر   1051-1150  951-1050  851-950  751-850  651-750  551-650  451-550  351-450  251-350  151-250  150تا  4اقليم 

قيمت هر متر 

  ريال)گاز( مكعب
300  500  700  900  1100  1600  1900  2200  2500  2800  3200  3500  

  گردد. هاي فوق اضافه مي ريال به نرخ 100مبلغ  1392ماده واحده قانون بودجه سال  3-9بند  براساس

  بندي بخش تلفات . جمع5-1-9

  

تلفات كل  9-30جدول  ،مختلف عملياتي صنعت نفت و انرژيهاي  كلي با توجه به مقدار تلفات در بخش طور  به

  دهد.  سيستم انرژي كشور را نشان مي
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  هاي انرژي كشور هاي مختلف عمليات صنعت نفت و بخش . كل تلفات بخش9- 30جدول 

  خامواحد: ميليون بشكه معادل نفت

  1392  1391  1390  1389  1388  1387  تلفات
  15/67  19/65  56/96  96/95 1/107  19/104  هاي عملياتي نفتآوري در شركت ميزان گاز بالقوه قابل جمع

  47/10  96/7  83/9  40/5 83/5  26/6   هاي نفت ضايعات پااليشگاه
  99/1  96/2  82/2  80/2 96/0  47/1  آوريميزان بالقوه مايعات و ميعانات گازي قابل جمع

  75/32  95/23  07/29  52/26 13/21  16  فرآورش گاز
  43/270  54/263  51/253  78/250 06/239  4/235  نيروگاه ها تبديل

  03/0  01/0  01/0  00013/0 00005/0  05/0  خام با خط لوله انتقال نفت
  006/0  006/0  004/0  021/0 03/0  02/0  هاي نفتي با خط لوله انتقال فرآورده
  01/0  01/0  02/0  29/0 37/0  35/0  هاي نفتي با ساير وسايل حمل انتقال فرآورده
  *0  *0  88/1  33/1 33/1  06/1  انبارهاي نفت

  78/0  72/0  69/0  �/# 74/0  73/0  هاي نفتي   مجاري عرضه فرآورده
  55/1  41/0  36/0  22/0 44/0  9/0  تلفات انتقال گاز

  -23/3 43/9  11/4  29/13 93/60  16/59  مصارف نامشخص گاز در چرخه عمليات
  61/1  79/0  35/0       گاز مايع سوزانده شده

  88/4  91/4  6/4  72/4 01/5  2/5  خطوط انتقال برق
  75/16  72/16  93/15  72/14 84/15  15/17  انرژي الكتريكي در شبكه توزيع

  14/405  62/396  74/419  76/416 78/458  94/447  جمع كل تلفات مجاز و غيرمجاز
  33/6  99/3  28/2  49/3 29/3  66/3  تلفات فرآورش مجاز

  29/227  48/222  98/212  13/210 66/200  17/197  ها) % نيروگاه45نيروگاهي مجاز (با راندمان تلفات تبديل 
  52/171  15/170  48/204  14/203 83/254  11/247  كل تلفات غير مجاز

  *گزارش نشده است.
  

بخش انرژي كشور با وجود نامشخص بودن مجاز مجاز و غيراز جدول فوق مشهود است كل تلفات  كه چنان

 14/405 حدود 1392در سال خام  هاي توليد و صادرات نفت مانند بخشي عملياتي ها بخشتلفات در برخي از 

ميليون بشكه معادل  52/171 كه كل تلفات غيرمجاز آن در حدودباشد مي خام نفتمعادل  ميليون بشكه

بر اين  .دهد رقم بسيار بااليي را نشان ميو  داشته شافزاي درصد 1/1نسبت به سال قبل  كهخام است  نفت

اقدام در جهت كاهش آن  ،گزارش آنها ةي عملياتي و ارايها بخشاساس ضمن لزوم بررسي تلفات در برخي از 

 يفرآيندهاي عمليات موقع و همچنين تعميرات بهعمليات  ةي موثر، نظارت مستمر بر چرخها طرحبا اجراي 

  .استضروري 
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  سازي انرژي . بهينه2-9

بنابراين با توجه به نقش بارز انرژي در  د،ايران به لحاظ مصرف انرژي در زمره كشورهاي پرمصرف قرار دار

با توجه به حكم  ،مصرف انرژي باال در كشور دارد تپيشرفت و توسعه كشور و شاخص آماري كه نشان از شد

جويي در مصرف انرژي به منظور كاهش مستمر  صرفه ،سياست كلي اصالح الگوي مصرف 7مقرر در بند 

اين اساس با توجه شاخص انرژي كشور يك ضرورت است و بايد اقدامات اصالحي در اين زمينه انجام شود. بر 

هاي پنج ساله توسعه كشور بايد ميزان شدت مصرف انرژي به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان  به برنامه

نجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور ساله پ  برنامه پنج

گذاري در منطقي كردن مصرف انرژي و مديريت  براي دستيابي به اين مهم، اجراي دو عامل سياستبرسد. 

  باشد.  از اهميت زيادي برخوردار ميمصرف انرژي 

بر طبق قانون به عهده دولت است، ستاد سوخت كشور، شركت  گذاري كه سياست ارتباط با تنظيم و اجرايدر 

وري انرژي در وزارت نيرو موضوع را پيگيري  سازي مصرف سوخت كشور در وزارت نفت و سازمان بهره بهينه

ها را به  هاي قانون مصوب هدفمندي يارانه سياست ،در حالي كه دولت نيز راساً با تشكيل سازماني ،نمايند مي

  اجرا گذارده است. 

كه با شناسايي واگذار شده هاي عملياتي دولتي و خصوصي  سازمان اين امر بهانرژي  مصرف مديريت در مورد

  نمايند. جويي در مصرف انرژي را دنبال  آوري، صرفه ها و يا توسعه فن تنگناها و رفع آن

توسط مسئولين  1392دو عامل يادشده در سال  با توجه به مراتب فوق بدين وسيله اقداماتي كه در مورد

   شده است. ارايه زيرخالصه هاي عملياتي انجام شده به شرح  ذيربط و بخش
  

  بخش باالدستيسازي در اقدامات بهينه. 1-2-9

  نفت ايرانشركت ملي  - 

  خيز جنوب شركت مناطق نفت

 1392خيز جنوب در سال  مناطق نفتسازي مصرف انرژي توسط شركت  هايي كه در ارتباط با بهينه فعاليت •

 باشد: گزارش شده به شرح زير مي

 73962برداري نفت و گاز آغاجاري به مساحت  هاي شركت بهره اجراي مميزي جامع انرژي ساختمان -

 متر مربع

 هاي برق و ابزار دقيق خدمات مهندسي تعميرات سازي ساختمان آزمايشگاه بهسازي و بهينه -
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برداري نفت و گاز مسجد سليمان به مساحت  هاي شركت بهره انرژي ساختمانپروژه مميزي جامع  -

 متر مربع 80823

 96223برداري نفت و گاز گچساران به مساحت  هاي شركت بهره اجراي مميزي جامع انرژي ساختمان -

 متر مربع

 هاي دوجداره در منازل مسكوني هاي موجود با پنجره اجراي پروژه تعويض پنجره -

 برداري نفت و گاز مارون سازي ساختمان شماره يك شركت بهره هينهبهسازي و ب -

برداري نفت و گاز آغاجاري با استفاده  سفيد يك شركت بهره روشنايي راهبند حراست واحد رگ تامين -

 هاي خورشيدي از سلول

 رامشير آغاجاري 3هاي خورشيدي جهت چاه شماره  روشنايي با استفاده از سلول تامين -

 ساختمان مركزي حراست شهرك نفتسازي  بهينه -

سازي مصرف انرژي در ساختمان دو طبقه مركزي مارون با استفاده از سيستم  بهينهسنجي  امكان -

 )BMSشمند ساختمان  (ومديريت ه

 زيالبي مسجد سليمان 10هاي خورشيدي چاه شماره  روشنايي با استفاده از سلول تامين -

جويي و كاهش مصرف انرژي در كارخانجات  نچ جهت صرفهمطالعه و بررسي استفاده از تكنولوژي پي -
NGL 400 

 RERATINGهاي گازي با استفاده از روش  سازي، افزايش راندمان و توان توربين بهينهپروژه  -

 سازي مصرف انرژي پروژه پژوهشي كاربرد نانوسياالت، نانوعايق و نانوجاذب در بهينه -

 EPATربازده و توسعه نرم افزار پروژه پژوهشي استفاده از الكتروموتورهاي پ -

 حلقه چاه تزريق گاز مارون 13اندازي سامانه خورشيدي بر روي  نصب و راه -

 مارون 142و  144، 145هاي  جهت روشنايي محوطه چاه اندازي سامانه خورشيدي نصب و راه -

 نصب سيستم انتقال اطالعات سرچاهي با استفاده از سامانه خورشيدي -

 مگاواتي در ستاد 5خورشيدي پروژه نيروگاه  -

 زيالبي در مسجدسليمان 12پروژه استفاده از سيستم روشنايي در چاه شماره  -

 6مگاواتي گازسوز در مجتمع مارون  3پروژه استفاده از گازهاي فلر جهت توليد برق  -
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جر خانه ف زدايي، تلمبه برداري، نمك نصب بانك خازني براي واحدهاي تقويت فشار گاز مارون، بهره -

 400اسالم، گاز و گاز مايع 

سازي مصرف انرژي و اصالح الگوي مصرف  بهينه مطالعه و بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با پروژه -

 هاي آنان در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب كاركنان و خانواده

 پروژه احداث پارك سوالر در شهرك نفت اهواز -

 بز و درختان در تزريق گاز مارونراي فضاي سباندازي سيستم آبياري تحت فشار  راه -

 هاي جايگاه سوخت در شركت مارون مانيتورينگ سوخت كليه خودروها و تانك -

 هاي گازي در منازل سازماني آغاجاري هاي برقي و نصب آبگرمكن تعويض آبگرمكن -

 هاي گازي خياباني در آغاجاري نصب خازن در چراغ -

 گازي بخار جيوه مستقيمهاي گازي پرفشار به جاي المپ  جايگزيني المپ -

ارزيابي استفاده از سيستم پكيج گرمايشي (آبگرمكن گازي و رادياتور) در منازل چوبي كوي شهيد  -

 انرمدرس و كوي آزادي گچسا

ه خدمات رادوات الكتريكي (كولرها و روشنايي) در ساختمان ادا اجراي پايلوت سيستم كنترل راديويي -

 مهندسي و بهسازي اماكن گچساران

 رساني شهيد الماسي شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت وژه بهسازي جايگاه سوختپر -

 خانه آب صنعتي اهواز (واش واتر) مميزي جامع انرژي تصفيه -

 هاي تجديدپذير در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ريزي راهبردي استفاده از انرژي پروژه برنامه -

 در مناطق نفتخيز جنوب مطالعه استفاده از انرژي باد جهت توليد برق -

 و پشتيباني نفت ترابري شركت خدمات ونقل حملدر بخش  سوخت مصرف ميزان كاهشسنجي  پروژه امكان -

 سازي روشنايي ساختمان مديريت خدمات ترابري و پشتيباني نفت بهينه -

 اهاي مطرح در كميته بررسي فني و ارزيابي و بررسي شرح نيازه ها و پروژه بررسي و مطالعه طرح -

كنترل و نظارت بر مصرف كليه واحدها و كارخانجات صنعتي و ساختمان و تاسيسات در سطح شركت  -

 ملي مناطق

 هاي مجتمع اداري پنج طبقه ستاد پروژه اجرايي سيستم مديريت انرژي در ساختمان -
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 پروژه استفاده از بويلرهاي چگالشي در استخرهاي مجتمع ورزشي فرهنگي امام رضا (ع) -

  )25اده از انرژي خورشيدي در تاسيسات سرچاهي كارون (چاه پروژه استف -

  گچساران 3شماره  رهاي خورشيدي گذرگاه تقويت فشا سيستم روشنايي با استفاده از سلول تامين -

 قاره شركت نفت فالت

گزارش  1392قاره در سال  سازي مصرف انرژي توسط شركت نفت فالت هايي كه در ارتباط با بهينه فعاليت •

 باشد: شرح زير مي شده به

 با گازوئيل در عمليات حفاري -RG 500جايگزيني -

ها به  ها و همچنين احياء چاه در عمليات حفاري با گل پايه روغني در چاه 1393مقرر گرديد كه در سال 

ريال بدون احتساب هزينه حمل به دكل حفاري) از برش  27500جاي گازوئيل (با قيمت 

ريال با احتساب هزينه حمل به دكل حفاري)  5000(با قيمت نازل زير  -RG 500هيدروكربوري 

ميليون ليتر  12خيز جنوب استفاده گردد كه چنان چه طرح اجرايي گردد حداقل  توليدي مناطق نفت

  جويي را به همراه خواهد داشت. ميليارد تومان صرفه 24گازوئيل يا 

  ر جريان است:بودجه براي اقدامات زير د تاميندر اين ارتباط 

 سجي  رسان اي بارج سوخت تعميرات اساسي و دوره -الف

سجي در منطقه   توسط بارج -RG 500كشي به اسكله جهت بارگيري  نصب مخازن و لوله   - ب

گازوئيل منطقه خارك جهت ذخيره  1-4-5اندازي مخازن  بهرگان و تعميرات اساسي و راه

500 RG- (مصرفي مناطق شمالي بهرگان و خارك) در خارك 

توسط  -RG 500كشي به اسكله در ناحيه بوشهر يا نخيلو جهت بارگيري  نصب مخازن و لوله  - ج

 سجي (مصرفي مناطق الوان، سيري و قشم) بارج

 هاي ديزلي سكوهاي عملياتي و استفاده از مولدهاي برق گاز ترش گازسوز نمودن توربين -

انرژي خود،  تامينبرداري با وجود فلر نمودن گازهاي همراه جهت  ز سكوهاي بهرهاكنون بعضي ا هم

 5/0ميدان فروزان در حال حاضر روزانه كمتر از  FXنمايند، به عنوان نمونه سكوي  گازوئيل مصرف مي

نمايد و اين در حالي است كه  تن در روز گازوئيل توليد مي 6مگاوات برق مصرفي خود را با مصرف 

  نمايد. ميليون گاز را فلر مي 10ك به نزدي
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باشد كه قرار  هاي طرح توسعه به علت تحريم مي ماندگي پروژه دليل اصلي هدرروي سوخت و گاز، عقب

  است با انجام مطالعات الزم يكي از دو راهكار ذيل به صورت ضربتي اجرا گردد:

  استفاده از مولدهاي برق گاز ترش ساخت غرب -الف

گاز ترش با سيستم غشايي و توليد برق با مولدهاي شرقي با رعايت محدوديت فضا و سازي  شيرين -ب

  برداري وزن در سكوهاي بهره

 طرح جامع بازيافت گاز فلرهاي مناطق عملياتي -

سازي و توليد  جهت توليد توان الكتريكي، جداسازي ميعانات گازي، خنك درهاي انبسا استفاده از توربين -

 در منطقه الوانهاي دوار  توان سيستم

هاي  كن و كوره هاي حرارت گازهاي احتراق و جايگزيني گاز طبيعي مورد استفاده در آب شيرين بازيافت -

 خام نفتكن  گرم

 ال تي استفاده از گازهاي طبيعي مازاد مناطق جهت توليد ميني جي -

 ايجاد جزيره سبز صنعتي سيري -

در مناطق سيري، خارك،  طيمحي انرژي و زيست هاي طراحي و اجراي سيستم مانيتورينگ آنالين جريان -

 الوان، بهرگان و قشم

 مديريت عمليات شناورها در كل مناطق عملياتي شركت واقع در خليج فارس -

 مصرف در مناطق عملياتي جايگزيني تجهيزات روشنايي پرمصرف با تجهيزات كم -

نفت در مناطق عملياتي و هاي  بررسي و تدوين برنامه مديريت پروفيل فشار آب تزريقي به چاه -

 سازي تزريق از ديد انرژي بهينه

 هاي اداري و مسكوني مناطق سازي ساختمان و هوشمندسازي ساختمان سازي و عايق بهينه -

 هاي سرمايش مركزي از طريق بازيافت حرارت از گازهاي احتراق مناطق توسعه سيستم -

 كي از آن در منطقه سيريتوليد بخار از طريق بازيافت حرارت و توليد توان الكتري -

 برنامه جامع مديريت كربن در مناطق عملياتي -

هاي  توليدي سيستم CO 2هاي نفتي با استفاده از  اكسيدكربن و تزريق آن به چاه آوري گازهاي دي جمع -

  تركيبي
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 هاي شركت ملي نفت ساير سازمان

ه عرضه و تقاضاي انرژي و انرژي، طراحي مدل بهين انداز طرح جامع انرژي كشور با هدف تدوين چشم •

ريزي تلفيقي شركت ملي  تدوين سند راهبردي مديريت جامع انرژي كشور به كارفرمايي مديريت برنامه

 ،پروژه 34المللي انرژي تدوين و نهايي شد. اين طرح با تدوين  نفت ايران از سوي موسسه مطالعات بين

تغييرهاي در اين طرح ر حال نهايي شدن است. ها د نتايج آن كه طرح جامع انرژي كشور به پايان رسيد

ب شوراي عالي انرژي، طراحي و اجراي صوب نظام و تحقق اهداف مصوهاي كلي م ساختاري در سياست

ها، طراحي و اجراي مدل  زمان اجرا و پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه مدل بهينه تقاضاي انرژي در

هاي انرژي متناسب با تقاضاي كل و همچنين هدايت شاخص شدت انرژي به  بهينه عرضه انواع حامل

 سمت شرايط مطلوب در نظر گرفته شده است. 

ه مخازن داراي سقف شناور، خام در مخازن به ويژ سازي نفت روي فرآيند ذخيره هاي پيش يكي از چالش •

زمان زياد در كف  دريافته در كف مخزن است. براي مخازن با قطر باال كه نفت  كاهش رسوبات تجمع 

هاي متعددي  هاي اخير روش شود. در سال بيشتر مشاهده مي ،گذاري دارد مخزن فرصت كافي براي رسوب

ها عالوه بر كاهش ظرفيت  ه اما بيشتر اين روشرگرفته شداخام به ك براي انجام اين عمليات در مخازن نفت

سازي به دليل خارج كردن مخزن از سرويس، هزينه زيادي نيز دربر داشته است. روشي  عملياتي ذخيره

موفق  كه در آن روش هاي نفتي به كار گرفته شد توسط متخصصان شركت پايانهبه طور آزمايشي اخيراً 

مدت زمان كمي بخش قابل توجهي از رسوبات مخزن را  ردبدون خارج كردن مخزن از سرويس شدند 

زدايي نهايي آماده نمايند. در اين روش نفت با شدت جريان زياد وارد  سوبرجدا و براي انجام تعميرات و 

شود. اين شدت جريان باعث جدا شدن رسوبات از ديواره و كف  مخزن شده و با همان شدت خارج مي

شود. مدت زمان الزم براي اجراي  خام تجزيه مي منتقل شده و يا در نفت مخزن ديگرمخزن شده و يا به 

اين در حالي بازرسي كيفي حدود يك ماه است.  و سازي مخزن براي تعميرات اساسي اين پروژه و آماده

 هاي متداول حداقل يك سال و نيم زمان خواهد برد. است كه انجام اين عمليات با روش
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  بخش پااليش و تبديلسازي در اقدامات بهينه. 2-2-9

  شركت ملي پااليش و پخش

  هاي نفتپااليشگاه - 

 هـا  هاي زير براي هر يك از پااليشـگاه  توان از نظر شاخص كلي مي طورههاي كشور را ب سازي در پااليشگاه بهينه

  مورد بحث قرار داد.

درصـد ضـايعات مجـاز و     ،درصد سوخت مصرفي هاي سبك,درصد بازيافت كل محصوالت و فرآورده

سـازي را بصـورت    هاي كشور نمادي از وضعيت كلـي بهينـه   غيرمجاز و مصرف مواد ورودي و انرژي پااليشگاه

  دهد. ها نشان مي كالن در هر يك از پااليشگاه

نشان داده شده  9-31در جدول  1382-92ي ها سالهاي عملياتي پااليش در  وضعيت ميانگين شاخص

  است:

  هاي عملياتي پااليشميانگين شاخص. روند 9-31جدول 
  ارقام: درصد وزني به خوراك 

  شاخص
  سال

  ضايعات  سوخت مصرفي  بازيافت محصوالت سبك   بازيافت كل محصوالت

1382  5/93  49/50 30/5  6/1  

1383  8/93  14/51 13/5  1  

1384  8/93  67/51 02/5  15/1  

1385  9/93  94/52 07/5  041/1  

1386  9/93 7/53 17/5 96/0 

1387  9/93  74/54  03/5  02/1  

1388  2/94  35/56  89/4  94/0  

1389  8/93  92/60  8/4  79/0  
1390  5/94  49/58  8/4  72/0)55/1*(  
1391  53/93  44/59  28/5  21/1  
1392  71/92  88/60  69/5  55/1  

  دهد. درصد را نشان مي 55/1ده در حاليكه محاسبات تراز شتوسط شركت ملي پااليش و پخش گزارش  72/0* رقم 

  

حـدود  نسبت به سال قبل  1392در سال  حصوالتبازيافت كل م ،از جدول فوق مشهود است كه چنان

هـاي توسـعه،    برداري از طـرح  ليكن بازيافت محصوالت سبك به دليل بهره هد. د نشان مي كاهشدرصد  82/0

ساير كاهش نمايانگر در جدول فوق ارقام ه طور كلي درصد افزايش يافته است. ب 44/1ها  بهينه سازي پااليشگاه

تـوان بـه افـزايش كـل خـوراك و       كه داليل آن را ميباشد  مي 1392سال  در ها پااليشگاه يعمليات هاي شاخص

نيـز در حـالي كـه     1382-92دوره زمـاني  ها نسبت داد. در  سازي پااليشگاه هاي توسعه و بهينه اندازي طرح راه

هـاي بازيافـت محصـوالت سـبك،      محصوالت با تغييرات بسيار جزئي روبرو بوده شـاخص شاخص بازيافت كل 
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سازي افـزايش   اندازي طرح توسعه و بهينه ها و راه سوخت مصرفي و ضايعات به علت افزايش خوراك پااليشگاه

   داشته است.

  است. نشان داده شده  9-32در جدول  1392تفكيك در سال  هها ب هاي عملياتي پااليشگاه وضعيت شاخص

  

  1392ها در سال هاي عملياتي به تفكيك پااليشگاه . شاخص9-32جدول 

  پااليشگاه   

  شاخص 
  ميانگين  بندرعباس  اراك  الوان  كرمانشاه  شيراز  تبريز  تهران  اصفهان  آبادان

 71/92 95 85 5/94 2/93 4/92 9/92 5/91 7/93 1/95  درصد بازيافت كل محصوالت

   بازيافتوزني درصد 

 *محصوالت سبك
31/55  95/61 02/58 29/65 94/60 27/53 61/67 44/70 12/59 88/60 

 69/5 2/4 54/9 3/4 2/6 61/6 8/5 64/6 53/5 4/ 1  درصد وزني سوخت مصرفي

 55/1 75/0 16/5 22/1 55/0 94/0 3/1 91/1 73/0 8/0  درصد وزني كل ضايعات

  .باشد ميحجمي بازيافت محصوالت سبك رقم درصد بازيافت محصوالت برحسب درصد  *

  

درصد افزايش نشان از آن دارد كه  1392تفكيك پااليشگاه در سال به 9-32جدول  در ها آمار شاخص

و  هاي توسعه برداري از طرح به علت شروع بهرهتبريز و اراك الوان، هاي پااليشگاه در بازيافت محصوالت سبك

نسـبت بـه   هاي مذكور و در پااليشگاه شيراز به دليل افزايش خوراك بـا ميعانـات گـازي     سازي پااليشگاه بهينه

پااليشـگاه تهـران و اراك بـه     مصرفي شاخص ميانگين متوسط درصد سوخت .بوده است قابل مالحظه ميانگين

انـد و   با افزايش روبرو بـوده  يش خوراكو در پااليشگاه شيراز به علت افزا واحدهاي جديدبرداري از  علت بهره

درصـد وزنـي ضـايعات     .داشـته اسـت  رقـم بـااليي    مانند سال قبل همچنانكرمانشاه اين شاخص   در پااليشگاه

تـوان بـه مراحـل     كه اين امر را مـي  دهد مي رقم بااليي را نشان الوان نسبت به سال قبلي اراك و ها پااليشگاه

  نسبت داد. ها  جديد در اين پااليشگاهبرداري از فرآيندهاي  اندازي و شروع بهره راه

 در جـدول  1382-92در عمليات پـااليش در دوره زمـاني   هاي مواد مصرفي  وضعيت ميانگين شاخص

  نشان داده شده است. 33-9
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  مصرفي در عمليات پااليش نفتهاي مواد . ميانگين شاخص9-33جدول 

  خام خوراك ارقام: واحد به ازاي يك مترمكعب نفت

  شاخص

  سال

  آب خام 

  (ليتر)

  آب سيستم خنك كن 

  (ليتر)

  بخار

  (كيلوگرم)

  هواي فشرده 

  (متر مكعب)

1382  2433  2825  333  7  

1383  2653  2855  331  7/6  

1384  2812  3053  330  7/6  

1385  5906  2961  318  7/4  

1386  5605 2732 293 6/4 

1387   6005    5396    317   4/6 

1388 5668 4790 282 0/6 

1389  5384  4597  299  9/4  

1390  4393  3653  287  04/5  

1391  08/4440  8/3643  75/310  75/5  

1392  96/4384 62/3435  78/324  96/6  

  

تا  5300بين  گذشتههاي خام در سالارقام در جدول فوق نشان از آن دارد كه آمار ميزان مصرف آب

هـاي   افـزايش رانـدمان بازيافـت آب در بـرج    علـت  ه ب 1390-92هاي  در سال ليليتر در تغيير بوده و 6000

 نيـز  ها بستگي دارد پااليشگاه دركه به شرايط محيكن ميزان آب سيستم خنكدهد و  كاهش نشان مي ،كن خنك

  كاهش داشته است. قبل هاي نسبت به سالالذكر  به دليل فوق

بـرداري از   بهـره  نسبت به سـال قبـل بـه علـت     1392و هواي فشرده در سال  وضعيت مصرف بخار 

  .اند با افزايش روبرو بوده ها پااليشگاه سازي و بهينه توسعه هاي فرآيندهاي جديد در طرح

نشـان داده   9-34 در جـدول  1392ها در سـال  تفكيك پااليشگاه هاي مواد مصرفي به وضعيت شاخص

  شده است. 

  1392ها در سال تفكيك پااليشگاههاي مواد مصرفي در عمليات به شاخص .9- 34جدول 

  خام خوراك ارقام: واحد به ازاي يك متر مكعب نفت
  پااليشگاه

  ميانگين  بندر عباس  اراك  الوان  كرمانشاه  شيراز  تبريز  تهران  اصفهان  آبادان  شاخص

 96/4384 11653 945 14849 642 496 372 476 293 7250  آب خام (ليتر)

 62/3435 10129 382 5795 290 103 199 230 121 6200  كن (ليتر)آب سيستم خنك

 78/324 119 635 295 276 343 348 390 291 293  بخار(كيلو گرم)

 96/6 2/4 10 9/1 6/3 8/12 9/6 5/11 4/4 7  هواي فشرده(متر مكعب)
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نتـايج نشـان    ،تفكيك مـورد بررسـي قـرار گيـرد    ها بهيك از پااليشگاه هاي فوق در هركه شاخصچنان

شرايط آب و هوايي  ،طور عمدهكن و بخار به شرايط عملياتي و بهآب سيستم خنك ،خامدهد كه مصرف آب مي

بـا   1392در سـال  و آبـادان  الوان بنـدرعباس،  هـاي  محل استقرار پااليشگاه بستگي دارد لذا عمليات پااليشگاه

و هـواي فشـرده   ميزان مصرف بخار افزايش كن همراه بوده است. خام و آب سيستم خنكبيشترين مصرف آب

بـه خصـوص در    بـرداري از فرآينـدهاي جديـد پااليشـي     بـه علـت بهـره    قبـل  نسبت به سـال  1392در سال 

بـوده در حـالي كـه در     هـا  پااليشـگاه سازي  و بهينهدر چارچوب طرح توسعه  هاي اراك، الوان و تهران پااليشگاه

  شود. ها تغيير چنداني مشاهده نمي ميزان مصرف بخار و هواي فشرده ساير پااليشگاه

 در جـدول  1382-92 در دورة زمـاني هاي كشـور  هاي انرژي مصرفي و برق پااليشگاه ميانگين شاخص

  نشان داده شده است. 35-9

    هاي نفتپااليشگاههاي انرژي مصرفي و برق . ميانگين شاخص9-35جدول 

  خام خوراك ارقام: واحد به ازاي يك متر مكعب نفت

  شاخص

  سال

  انرژي مصرفي 

  (كيلوكالري)

  برق 

  (كيلووات ساعت)

1382  477602  5/20  

1383  497053  8/20  

1384  512120  3/18  

1385  504433  4/18  

1386  507030 70/19 

1387  490896 10/19 

1388  469478  80/17  

1389  474823  7/17  
1390  454923  6/18  
1391  4/488096  13/20  
1392  3/543990  42/22  

دهد كه با اعمال مديريت،  نشان مي 1382-92ها در دوره زماني ارقام ميانگين انرژي در پااليشگاه 

 روند كاهشي ادامه داشته، ليكن ميانگين برق 1390تا  1386ها در سال مصرف انرژي در اكثر پااليشگاه

برداري از فرآيندهاي جديد در چارچوب طرح  به علت بهره 1392 و 1391 هاي ها در سال مصرفي پااليشگاه

  ها با افزايش روبرو بوده است. برداري پااليشگاه و بهره توسعه

  دهد.ها نشان ميتفكيك پااليشگاههاي كل انرژي و برق مصرفي را بهميزان شاخص 9-36جدول 
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  1392ها در سال انرژي مصرفي و برق در پااليشگاه. شاخص 9- 36جدول 

  مكعب خوراك ارقام: واحد به ازاي يك متر

  پااليشگاه

  شاخص
  ميانگين  عباسبندر  اراك  الوان  كرمانشاه  شيراز  تبريز  تهران  اصفهان  آبادان

 3/543990 338918 938634 378441 613078 663311 595139 634217 529412 415000  مصرفي(كيلوكالري) انرژي

 42/22 5/29 39 9/20 8/14 5/17 9/21 18 5/12 20  ساعت) برق (كيلووات

  

نمايانگر اين نتايج  ،تفكيك مورد بررسي قرار گيردها بههاي فوق در هر يك از پااليشگاهكه شاخصچنان

هاي توسعه و  اندازي طرح هاي اراك، تبريز، الوان و اصفهان به علت راه در پااليشگاهنسبت به سال قبل كه است 

نسبت به سال قبـل   كرمانشاه، شيراز وهاي  پااليشگاه و در مصرفي افزايش يافته برقانرژي و  ، ميزانسازي بهينه

  شود. تغيير چنداني مشاهده نمي

هـا نشـان   صـورت كـالن در پااليشـگاه     هطور كلي آمار و اطالعات انرژي بهبا توجه به مراتب فوق ب

 ،1392در سـال  هـا   پااليشـگاه برخي از در  برداري از فرآيندهاي جديد بهره اندازي و شروع راه كهدهد  مي

بـرق و  مقـدار   افـزايش و همچنـين   كاهش درصد استحصال محصـوالت  وضايعات درصد ميانگين افزايش 

  به همراه داشته است. 1391نسبت به سال را  يك مترمكعب خوراك يازا انرژي مصرفي به

  

  1392سال  در  انرژيسازي مصرف  و بهينهجويي  صرفه ها در جهت انجام شده توسط پااليشگاهاقدامات 

دهد لذا  هاي انرژي به خود اختصاص مي هاي نفت را هزينه هاي عملياتي پااليشگاه درصد هزينه 70حدود 

در اين ارتباط هاي نفت دارد.  هاي عملياتي پااليشگاه سازي مصرف انرژي نقش مهمي در كاهش هزينه بهينه

مره و هاي نوين در برنامه تعميرات روز پايش مستمر شرايط عملياتي واحدهاي پااليشي، استفاده از روش

شامل پيش جويي انرژي  پيشگيرانه، مديريت توليد و مصرف برق و بخار و استفاده موثر از تجهيزات صرفه

ترين  مداوم كوره و بويلرهاي پااليشگاه از مهمكمپرسورهاي تزريق گاز به سوخت و پايش ها،  گرمكن هواي كوره

  هاي پااليشي است. عوامل كاهش مصرف انرژي در شركت

  

  ها الف) اقدامات مشترك در كليه پااليشگاه

 هاي انرژي هاي بهبود و شاخص ها، پروژه استقرار سيستم مديريت انرژي و به روزرساني اهداف، برنامه .1

 هاي انرژي با هدف كاهش اتالف حاملمديريت توليد و مصرف متعادل بخار  .2
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 وري انرژي در تجهيزات و فرآيندها هاي مرتبط با بهره ريزي و اجراي آموزش برنامه .3

 هاي بزرگ ها، ژنراتورها و مبدل هاي بخار، كمپرسورها، توربين ها، ديگ پايش مداوم كوره .4

 هاي انرژي ملهاي احتمالي در خطوط بخار، هواي فشرده و ساير حا شناسايي و رفع نشتي .5

 هاي بخار معيوب هاي بخار و تعمير يا تعويض تله ارزيابي تله .6

 ها كاري در خطوط، ظروف، مخازن و برج شناسايي و رفع نواقص عايق .7

 ها تزريق گازهاي مازاد واحدهاي توليد هيدروژن به سوخت پااليشگاه .8

 جلوگيري از تخليه بخار به اتمسفر از طريق مديريت مصرف .9

 

  ها انجام شده در هر يك از پااليشگاهب) اقدامات 

  آبادان

  پيشرفت پروژه  نام پروژه
  جويي بيني صرفه پيش

  (ميليون/كيلوكالري در سال) 

  500000  34/95  كننده از حالت يكبار گذر به مدار بسته تغيير سيستم آب خنك

  50001:2011ISO  100  94750استقرار سيستم مديريت انرژي بر اساس استاندارد 

  411556  100  طيراكسيژن آناليزر بر شش كوره از واحدهاي تق نصب

  762033  در حال انتخاب پيمانكار  هاي پااليشگاه آوري گازهاي ارسالي به مشعل جمع

  44452  6  80در اتمسفر  تقطيرزدا در واحد  نصب نمك

 

  بندرعباس

  پيشرفت پروژه  نام پروژه
  جويي بيني صرفه پيش

  (ميليون/كيلوكالري در سال) 

  497300  سنجي اوليه  امكان  )FGRبازيافت گازهاي مشعل (

  

  تهران

 تاريخ  نام پروژه

  شروع
 تاريخ

  خاتمه
  جويي بيني صرفه پيش

  آخرين وضعيت  (ميليون/كيلوكالري در سال)

  در مراحل پاياني نصب  102000  1393  1389  كوره 34نصب آنااليزر گازهاي احتراق بر روي 
آوري آب مقطر گرم  پروژه ارتقاء سيستم جمع

  باشد در حال نصب تجهيزات مي  16500  1394  1390  برگشتي

پروژه ارتقاء و افزايش ظرفيت دستگاه حذف روغن 
  باشد در حال نصب تجهيزات مي  27500  1394  1389  از آب مقطر گرم برگشتي

  در مرحله نصب توربين گازي قرار دارد  HRSG 1392  1395  840000نصب توربين دوگانه سوز جديد همراه با 
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  تبريز
  جويي(ميليون كيلوكالري در سال) بيني صرفه پيش  وضعيت پروژه  نام پروژه

WHB تن در ساعت بخار فشار باال 25معادل با حداكثر  139000  92تكميل شده در سال  سازي پروژه بنزين 

HRSG تن در ساعت بخار فشار باال 80معادل با حداكثر  445000  92تكميل شده در سال   واحد)2سازي( پروژه بنزين  

Flare Gas Recovery  120000  در حال انجام  

  

  كرمانشاه

  نام پروژه
  جويي بيني صرفه پيش

  (ميليون كيلوكالري در سال)
  وضعيت پروژه

  اجرا شده است  10000  هاي مقطر برگشتي آوري آب بخارها و اصالح سيستم جمع  مديريت تله

 در حال اجرا  Draft Gauge 12000ها از طريق نصب آنااليزر اكسيژن و  كنترل هواي اضافي كوره

 اجرا شده است  500  هاي جديد پيش گرم هوازدا نصب مبدل

 اجرا شده است  7000 هاي روغن كمپرسور توربيني بازيابي گازهاي خروجي تله

 اجرا شده است  1000  اجراي ايزوالسيون باشگاه ورزشي

  

  يرازش

  جويي بيني صرفه پيش  نام پروژه
  وضعيت پروژه  (ميليون كيلوكالري در سال)

در حال تعويض  –هاي بخار به اتمام رسيده  مميزي تله  975  هاي بخار مديريت تله
  هاي بخار خراب و آمادگي جهت مميزي نوبت دوم تله

هاي حرارتي و انتگراسيون  سازي شبكه مبدل بهينه
 انرژي پااليشگاه

  طرح مطالعاتي آن به اتمام رسيده است  37200

  طرح مطالعاتي آن به اتمام رسيده است  135000 هاي پااليشي استفاده از پيش گرم كن هوا جهت كوره

  

  الوان

  جويي ميزان صرفه  دالر -جويي  مقدار صرفه  نام پروژه
  (ميليون كيلوكالري در سال)

  PLAT 3757870  38000تعويض كاتاليست واحد 

  19000  1518932 به حالت سري 301هاي  تغيير مبدل

  4500  15242 9021تغيير الكترو موتورهاي 
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  اصفهان

  1392سازي مصرف انرژي در سال  هاي بهينه طرح

جويي حاصل از  ها و بويلرها و جايگزيني سوخت گاز با سوخت مايع صرفه اصالح سيستم مشعل كوره .1

 گرديده است.ميليارد ريال برآورد  500آن حدود 

هاي هوا و ...) به منظور تنظيم  گيري مكش، دريچه ها (آنااليزر، اندازه هاي كنترلي كوره اصالح سيستم .2

  ميليارد ريال 10ها و كاهش مصرف سوخت به ميزان  بهينه كوره

  پااليشگاه امام خميني (ره) شازند

  در خصوص مديريت انرژيهاي در دست اقدام شركت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند  پروژه

در دست بررسي توسط مهندسي ساختمان  – Flare Gas Recoveryارسالي به مشعل بازيافت گازهاي  .1

 نفت

 دائماً در دست انجام –هاي بخار و افزايش آب مقطر برگشتي  مديريت تله .2

 انجام شد –) CMMSايجاد سامانه مديريت مكانيزه در تعميرات و نگهداري تجهيزات ( .3

 در دست اقدام –زدا بازيافت آب خروجي از نمكپروژه  .4

  در دست اقدام – SOx, CO.NOx گيري مقادير جهت اندازه Onlineخريد و نصب آنااليزر  .5

  هاي نفتيفرآوردهخام و  نفتانتقال  -

  سازي مصرف انرژي در بخش انتقال مواد نفتيي انجام شده بهينهها طرح

  )هاي در حال اجرا بخش صنعتي (برنامه

 تهيه و استقرار سامانه مديريت اطالعات انرژي •

 ISO 50001ريزي و استقرار سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد  طرح •

 اجراي پروژه شبكه يكپارچه صوت و ديتا •

هاي آموزشي به منظور تربيت تيم مميزي انرژي صنعتي به منظور انجام مميزي  برگزاري دوره •

 انرژي در مراكز انتقال نفت

 برداري مناسب در زمان استفاده از تجهيزات برقي در ساعات غيرپيك  به كارگيري تمهيدات بهره •

ها،  سوز كردن توربين ها (دوگانه تغيير الگوي مصرف در جهت عملكرد بهينه سيستم و كاهش هزينه •

 هاي مخابراتي و ...) برقي نمودن برخي ايستگاه
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هاي برق  در بخش صنعتي به منظور كاهش هزينه يوتاستفاده از بانك خازني جهت كاهش توان راك •

 مصرفي

 هاي جاري انتخاب گزينه تعرفه مناسب به منظور كاهش هزينه •

  

 )هاي در حال اجرا (برنامهبخش غيرصنعتي 

 ها آب گرم ساختمان تاميناستفاده از انرژي خورشيدي براي  •

 ها  هاي حرارتي و برودتي كليه تاسيسات ستاد و ساختمان سازي سيستم بهينه •

 هاي ساختماني جديد  در پروژه 19رعايت مبحث  •

جويي  هاي مورد نياز جهت صرفه استفاده از فتوسل، ساعت نجومي و يا تايمر روشنايي در مكان •

 مصرف انرژي

 بر روي خودروها GPSنصب  •

 اختصاصي براي كليه منازل سازمانينصب كنتورهاي آب، برق و گاز  •

 گيري از كولر خورشيدي مطالعه و بررسي بهره •

 هاي آموزشي به منظور تربيت تيم مميزي انرژي غير صنعتي برگزاري دوره •

 طراحي و تدوين سامانه مديريت اطالعات انرژي •

 هاي سامانه مديريت اطالعات انرژي.  طراحي و تدوين زيرساخت •

 

  :)هاي در حال اجرا برنامه(بخش پژوهش و توسعه 

  تبديل انرژي هيدروليكي مازاد در پايانه اصفهان به انرژي الكتريكي •

  ها برداري از انرژي حرارتي خروجي توربين استفاده و بهره •

  ايران نفتي هايفرآورده پخش ملي شركت - 

  1392سازي در جهت جلوگيري از تلفات در چرخه عمليات در سال  اقدامات بهينه

  طرح كهاب

در حالت توقف قرار داشت در  1391طرح كهاب (كاهش، هدايت، انتقال، بازيافت بخار بنزين) كه در سال  •

گيري از روش  احيا و پيگيري شد. طرح بازيافت بخار بنزين در انبار نفت بندرعباس با بهره 1392سال 

اندازي آماده  هص و پشت سر گذاشتن موفق عمليات پيش راقن فعال ادامه يافت كه با رفع نواكرب

  اندازي گرديد.  راه
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اشاره شد براي اولين بار در كشـور نصـب و    1391و  1390هاي سال  همان طور كه در كتاب ترازنامه

متفاوت و رايج در دنيا با روش تبريدي در  به دو شيوه )VRUاندازي آزمايشي واحدهاي بازيافت بخار بنزين ( راه

 VRUانـدازي پـروژه    انبار نفت شمال غرب تهران و روش غشايي در انبار نفت البرز انجام شد كه با تكميل و راه

 9هزار متر مكعب از ورود بخار بنزين به هوا جلوگيري و حدود  6در انبار نفت شمال غرب تهران روزانه حدود 

نفـت   ردر انبـا  VRUبرداري از پروژه  بنزين از بازيافت بخار بنزين حاصل شد. همچنين با بهرههزار ليتر در روز 

هزار ليتر بنزين از بخارهـاي متصـاعد    6هزار متر مكعب بخار بنزين به هوا جلوگيري و روزانه  4كرج از ورود 

ده و عمليات دو شيوه مذكور هاي يادش شده بازيافت شد. بر اين اساس با توجه به ساز و كارهاي طراحي سيستم

هـاي غشـايي و    هاي صورت گرفته سيستم كربن فعال به عنوان جايگزين سيستم به صورت دائم، پس از بررسي

  تبريدي به منظور نصب در ديگر انبارهاي نفت انتخاب شد. 

واحد دستگاه  8با توجه به مزاياي روش كربن فعال، به منظور تهيه و نصب  1392در سال  بدين ترتيب

شهرهاي اصفهان، اهواز، مشهد، تبريز و اراك بـا   بازيافت بخار بنزين به روش كربن فعال در انبارهاي نفت كالن

مصوبات الزم در زمينه برگزاري مناقصه عمومي پيگيري شد كه مقدمات انتخـاب پيمانكـار    ،حجم عمليات باال

  باشد. مجري در دست انجام مي

  

  به عمل آمده عبارتند از: كهاب در رابطه با اجراي طرح 1392اقداماتي كه تا پايان سال 

 )Stage Iجايگاه عرضه بنزين به سيستم كنترل بخار ( 3000تجهيز  -

به  )Stage IIآوري بخار بنزين از باك خودرو به مخزن زيرزميني جايگاه ( اجراي آزمايشي طرح جمع -

 دو شيوه متفاوت در كرج و تهران

 به سيستم انتقال بخار بنزيندستگاه نفتكش  2700تجهيز  -

 ها در انبارهاي نفت اصالح سيستم بازوهاي بارگيري نفتكش -

 )Stage Iدستيابي به دانش فني ساخت قطعات مورد نياز ( -

) به شيوه غشايي، تبريدي و كربن فعال در VRUنصب آزمايشي واحدهاي بازيافت بخار بنزين ( -

 انبارهاي نفت تهران، كرج و بندرعباس

 و شناسايي پيمانكاران و تهيه اسناد مناقصه و ارزيابي پيمانكاران جهت برگزاري مناقصهفراخوان  -

) در انبارهاي نفت كالنشهرهاي مشهد، تبريز، اهواز و اراك VRUاجراي طرح بازيافت بخار بنزين ( -

 به شيوه جذبي
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 در جايگاه منطقه البرز Vapor Saverشروع اجراي پايلوت نصب يك دستگاه  -

   در انبار نفت اصفهان به شيوه جذبي VRUاي نصب يك دستگاه شروع اجر -

هاي مورد نياز مجاري عرضه سوخت به روش ارسال مستقيم از انبار مبدا بـه مجـاري    فرآورده تامينطرح  •

 مدر سيسـت  ونقـل  حملهايي مانند كد  اجرايي شد. اين طرح با ايجاد زيرساخت ن قمعرضه سوخت در استا

پرداخت كرايه و تعيين مسافت از انبارهاي مبداء در اصفهان و اراك اجرايي شده است. مزاياي اين طـرح  

درصـد در پرداخـت    30جـويي بـيش از    صرفه ها به انبار و رهاي احتمالي ناشي از ورود نفتكشطكاهش خ

 باشد. هاي نفتي مي هاي حمل فرآورده هزينه

و  طـي محي ه تربت حيدريه در جهت كاستن از پيامدهاي زيسـت هاي نفتي منطق شركت ملي پخش فرآورده •

باب از مجاري عرضه بنزين به سيستم كاهش، هدايت و انتقال  42اقتصادي انتشار بخارات بنزين با تجهيز 

هاي انجام شده با اجراي اين طرح بر اساس فروش  طبق بررسي بخارات بنزين (كهاب) را اجرا كرده است.

جايگـاه از   5مبـادي ديگـر از جملـه     ر از تبخير بنزين كاسته شده است. ايـن طـرح در  هزار ليت 40ساالنه 

 هاي داخل اتاقك در دست اقدام است. فروشندگي

در منطقه استان مركزي با به كارگيري سيسـتم آزمايشـي هوشـمند     هاي نفتي شركت ملي پخش فرآورده •

ا از مخلـوط آب و لجـن استحصـال كـرد.     ر گـاز  نفـت ليتر فـرآورده   22500 ،آبكشي مخازن در انبار نفت

برداري از اين سيستم بدون داشتن مشابه داخلي و خـارجي، فيلتراسـيون رسـوبات و ذرات     هاي بهره ويژگي

معلق جامد همراه با پساب خروجـي، جلـوگيري از هـدر رفـت فـرآورده در عمليـات آبكشـي از مخـازن،         

، جلـوگيري  طيمحي هاي زيست ، جلوگيري از آلودگيهاي مخازن در حال اليروبي استحصال فرآورده از لجن

گي و خوردگي صفحات تحتاني كف مخازن، حفظ كيفيت و كميـت فـرآورده و تـاثير در كـاهش     زد از زنگ

 باشند. حجم لجن توليدي مي

گاز با هماهنگي با شركت ملي پخـش همگـام بـا گسـترش و توسـعه گازرسـاني بـه         ملي هر ساله شركت •

) را در كـوره  نفـت و  گـاز  نفـت ، سـفيد  نفـت مايع،  هاي نفتي اصلي (گازاز فرآورده شهرهاي كشور مقاديري

هاي مايع بـا گـاز كـه توسـط      نمايد. مقادير جايگزيني سوختهاي مختلف مصرف با گاز جايگزين مي بخش

  نشان داده شده است. 9-37هاي نفتي گزارش شده در جدول  شركت ملي پخش فرآورده
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  پخش ملي توسط شركت ملي گاز با هماهنگي شركت گاز طبيعي با مايع هاي سوخت . جايگزيني9-37جدول 
  ارقام: مترمكعب

  جمع  كوره نفت  گاز نفت  سفيد نفت  گاز مايع    

  65683  7573  39478  14284  4348  متوسط ماهيانه  1386

  788202  90874  473742  171409  52177  تجمعي سال

 42076 23848 14700 3141 387  متوسط ماهيانه  1387

 504939 286176 176407 37694 4662  تجمعي سال

  8/13038  12923  2/105  1/2  5/8 متوسط ماهيانه  1388

  5/156465  155076  1262  7/25  8/101 تجمعي سال

  26309  25973  183  4  150 متوسط ماهيانه  1389

  315710  311670  2194  50  1796 تجمعي سال

 96633 36422 28688 21542 9980 متوسط ماهيانه  1390

 706908 306700 191867 128191 80150 تجمعي سال

 16/64381 5/58876 25/5260 41/176 68 متوسط ماهيانه  1391

  772570  706518  63123  2117  812  تجمعي سال

 42548 17148 9127 14929 1344 متوسط ماهيانه  1392

 510576 205776 109524 179148 16128 تجمعي سال

 - 7/33 - 8/70 74 86/84* 92/19*  91به  92تجمعي سال  رشد درصد

  باشد. مي 91به  92* نسبت تجمعي سال 

نسـبت بـه    1392   گازرساني در اغلب نقاط كشور در سال ،دهدچنان كه آمار در جدول فوق نشان مي

بـا   كوره نفتولي در مورد چشمگير بوده  گاز نفتو تا حدودي  سفيد نفتبراي جايگزيني گاز مايع و  ،سال گذشته

 1392هاي مايع در سال به طوري كه مقدار كل جايگزيني سوخت ،همراه بود درصد 8/70قابل مالحظه  كاهش

  كرده است. درصد كمتر 7/33ال قبل را نسبت به س

 شركت ملي گاز

اقدامات انجام شده در راستاي مديريت و "هاي عملياتي تابعه شركت ملي گاز گزارشاتي تحت عنوان  شركت

.شده است ارايهم آنها به شرح زير اند كه اه تهيه و ارسال داشته 1392در سال  "وري انرژي بهره



  

  

 پااليش گاز شركت

  هاي گاز انرژي در پااليشگاهوري  اقدامات انجام شده در راستاي مديريت و بهره .9-38جدول

  اقدامات انجام شده     

  پااليشگاه

  عنوان پروژه
  جويي صرفه  ساختمان  جويي صرفه  صنعت

  شركت پااليش گاز فجر جم

      در سالميليون متر مكعب  2  مطالعات مهندسي هدايت گازهاي اسيدي شيرهاي اطمينان اتمسفريك سيالبه گير به فلر

      در سالميليون متر مكعب  44  مايع احداث واحد توليد گاز

     متر مكعب در روز  65000حدود   سازي گاز واحد شيرين 4و  8100هاي كنترل دور در مبدل هاي هوايي  استفاده از دستگاه

     ميليون ريال در سال 16000بيش از   MDEAبه  DEAواحد) از  4تغيير حالل آمين واحد هاي فاز يك ( 

     -   سازي در خروجي برج مراكس واحدهاي شيرين K.O.DRUMنصب 

      -  روجي از واحد بازيافت گاليكول به واحد سوخت فشار پايينخ ارسال گازهاي

      شركت پااليش گاز بيدبلند
    نصب باالست الكترونيكي در روشنايي ادارات

    مصرف هاي كم المپو  سايبان بر روي كولرها و نصب كولر دوتيكه

 پااليش گازشركت 

  ادنژ هاشمي 

  -  اءيدر كوره گاز اح اين يجمال ييفالش درام واحد نمزدا ياستفاده از گازها
هاي  بكارگيري تكنولوژي توليد همزمان برق، سرما و گرما در ساختمان

  ) (فاز مطالعاتي)CCHPشركت (
-  

      -  واحدها Purgingجايگزيني گاز سوخت با نيتروژن جهت 

        ISO-50001مبتني بر on line استقرار سامانه مديريت انرژي   سرخون و قشم شركت پااليش گاز

  مجتمع پااليش گاز پارس جنوبي

       به ازاي هر رديف ميليون متر مكعب128  پااليشگاه چهارم 104در واحد   Permanent Solutionپروژه 

      به ازاي هر رديف ميليون متر مكعب 368  پااليشگاه چهارم 103در واحد  Off-gasتعمير كمپرسورهاي 

هاي بخار در سطح پااليشگاه   گذاري و انجام تعميرات پيشگيرانه بر روي كليه تلهتگ

  هاچهارم به منظور حذف هدررفت بخار از آن
      بخار پر فشار 

      ميليون متر مكعب 06/13  تزريق گازهاي فلش رديف هاي گازي به بويلر پااليشگاه سوم

      ميليون متر مكعب 24/143  مشعل ها پااليشگاه سوم sweeping gasكاهش 

      ميليون متر مكعب 6/98  كاهش مصرف بخار در پااليشگاه سوم

      -  يينم زدا يهادر برج floating screenنصب   شركت پااليش گاز پارسيان

  ميليون متر مكعب در سال 6/1768  جويي درسال صرفه
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اي به علت اقدامات  جويي قابل مالحظه صرفه 1392شود در سال  مشاهده مي 9-38چنان كه در جدول 

ميليون متر مكعب  1768هاي پااليشي مجتمع پارس جنوبي به ميزان  سازي در گاز مصرفي شركت بهينه

  باشد. هاي چهارم و سوم مي اليشگاهدرصد آن مربوط به پا 4/14و  84گزارش شده كه به ترتيب 

به آمار و اطالعات  هاي گاز اعالم شده جهت دستيابي عالوه بر اقداماتي كه در فوق توسط پااليشگاه

هاي شركت ملي گاز، مصرف سوخت به ازاي  هاي عملياتي پااليشگاه هاي مصرف انرژي در سيستم كالن شاخص

  عنوان نمادي از وضعيت مصرف انرژي در دوره زماني ها به هتفكيك هر يك از پااليشگا توليد گاز سبك به

  نشان داده شده است. 9- 39مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج آن در جدول  92-1382 

  هاي گاز. مصرف سوخت به ازاي توليد گاز سبك در پااليشگاه9-39جدول 

  ارقام: ميليون مترمكعب سوخت به ميليون مترمكعب گاز سبك توليدي

  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  هاي گاز پااليشگاه

  011/0  012/0  0096/0  007/0 008/0 008/0 009/0  012/0  028/0  022/0  025/0  1بيد بلند 

  005/0  004/0  0059/0  023/0 022/0 028/0 029/0  035/0  037/0  009/0  03/0  1پارس جنوبي فاز 

  026/0  028/0  031/0  037/0 035/0 034/0 030/0  029/0  033/0  029/0  -  3و 2پارس جنوبي فاز 

  047/0  051/0  054/0  057/0 053/0 052/0 030/0  034/0  -  -  -   5و 4پارس جنوبي فاز 

  - 012/0  015/0  *016/0 083/0 - - - - - -  8و7و6جنوبي فاز پارس

  04/0 04/0  037/0  047/0 046/0 - - - - - -  10و9جنوبي فاز پارس

  005/0  0029/0  003/0  003/0 003/0 002/0 002/0  001/0  001/0  005/0  005/0  پارسيان

  027/0  029/0  031/0  031/0 034/0 042/0 042/0  042/0  041/0  04/0  041/0  نژاد هاشمي

  002/0  008/0  007/0  007/0 007/0 007/0 008/0  008/0  009/0  -  -  فجر جم

  032/0  033/0  032/0  106/0 150/0 273/0 213/0  -  -  -  -  مسجد سليمان

  - -  -  - 030/0 032/0 014/0 - - - - انتقال گاز عمليات يك منطقه

  008/0  007/0  -  005/0 006/0 -  -  -  -  -  - سرخون و قشم

  $/&%$  $/�$  088/0  079/0                ايالم

  ميدان آغاجاري ارسال شده است. گاز غني بوده كه براي تزريق به 1389در سال  8و  7و  6* گاز توليدي در فازهاي 

ها بـه توليـد گـاز سـبك آن در دوره     دهد كه نسبت سوخت هر يك از پااليشگاه آمار جدول فوق نشان مي

رسد با  بيدبلند به نظر مي  . در مورد پااليشگاهاند اغلب با نوسانات كم، تقريباً يكسان بوده 1382-92زماني 

مصـرف   ،1392و  1391هـاي   پارس جنوبي) در طول سال 8و  7 ،6تغيير ميزان و نوع خوراك (گاز ترش 

مقادير معيار مصرف انـرژي   1391سوخت نسبت به توليد افزايش يافته است. قابل ذكر است كه در سال 

هاي گازي جديداالحداث توسط  هاي گازي موجود و واحدهاي فرآيندي مختلف در پااليشگاه براي پااليشگاه

اعـالم شـد كـه نتـايج آن در بخـش تلفـات و        14156يران تعيين و با شماره ملي سازمان ملي استاندارد ا
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ارايه شده است. بـر   1390كتاب ترازنامه هيدروكربوري سال  9-42و 9-41در جدول سازي انرژي  بهينه

ها را  هاي گازي وضعيت عملكرد پااليشگاه اين اساس الزم است كه مديريت انرژي در هر يك از پااليشگاه

  الذكر تعيين و اعالم نمايند. نظر مصرف انرژي و تطابق با استانداردهاي فوقاز 



 

  ركت انتقال گازش

  شركت انتقال گاز در وري انرژي اقدامات انجام شده در راستاي مديريت و بهره 9-40جدول 

   شده اقدامات انجام   
  شركت 

  عنوان طرح و پروژه
  ساختمان  صنعت

    ها و فيلتر المنت اسكرابرهاتعويض به موقع فيلتر هواي توربينو شستشوي كمپرسور محوري  •  2منطقه 

 4منطقه 

 هاي هواساز ساختمان تعميرات ايستگاه رضويكانالپوشش مجدد(گالوانيزه)  •  

 برداري ساختمان مركزيهاي مركز بهرهاصالح دودكش •

  kwh 50به 150كاهش ديماند  برق مصرفي سوله فرهنگي ورزشي از  •

 5منطقه 

 گاز تاسيسات فراشبند دينشت شد ليبعثت به دل ستگاهيبلودان ا  شيرهاي ضيتعو •

 اسكرابر ها درتاسيسات فراشبند نيدر شيرهاي خروجياز  يرفع نشت •

 فشار  ليمركز تقل ياسكرابرها نيدرخروجي از  يرفع نشت •

  گاز هيبدون تخل دبلنديب16"خط  270 لومتريك يخروج خط لولهاز  يرفع نشت •

و در تاسيسات  يها جهت كاهش تبادل حرارتدرب هيكل يبررو DOOR CLOSERنصب  •
 يمخابرات يهاستگاهيمصرف در اكم يهابا المپ يالتهاب يهاالمپ ضيتعو

 خانهموتورهاي  و سرويس مشعلتنظيم  سيستم كنترل هوشمند  •

  برداريوات در مراكز بهره70وات به  400و 250هاي مصرفي ازتبديل توان المپ •

 7منطقه 

  مورد 145مورد و اتصاالت روزميني 40ها رفع نشتي بلودان •
  كارآمد در راستاي اصالح الگوي مصرفهاي نو و تحقيق و بررسي تكنولوژي •

  وات صنعتي 100هاي كم مصرف دار و بكارگيري از المپوات ترانس 160هاي حذف المپ •
  هاي محوطه مركز بهره برداري همدانتبديل فتوسل نوري به تايمر زماني جهت چراغ •
  اجراي شبكه در محيط مجازي •

 8منطقه 

  آبگرم بهداشتي ساختمان منابع انساني يارد تبريز تامينهاي خورشيدي براي نصب پانل •  راهي در خطوط انتقال گاز هاي موردي از شيرهاي بينرفع مستمر نشتي •
  هاهاي ياردهاي گرمايش تشعشعي در سولهطراحي و اجراي سيستم •
  هاهاي منطقه در جهت كاهش مصرف انرژي در ديگسي در موتورخانهطيگير مغنانصب سختي •
هاي در دست احداث به عوض سرمايش تبخيري (كولر آبي) در ساختماناستفاده از سيستم  •

  كولر گازي
  كيلووات ساعت برق 214692  ميليون متر مكعب گاز 4/696  درسال انرژي جويي  صرفه
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انـرژي در  وري  شود اقدامات انجام شده در راستاي مديريت و بهـره  مشاهده مي 9-40چنان كه در جدول 

كيلووات  214692ميليون متر مكعب گاز و  4/696جويي  منجر به صرفه 1392هاي انتقال گاز در سال  شركت

جويي گاز گزارش شده مربوط به  درصد از كل صرفه 9/99ساعت برق مصرفي شده است. شايان ذكر است كه 

جويي بـرق گـزارش    درصد از كل صرفه 6/44 تعلق دارد. ضمناً 7عمليات انتقال گاز و بقيه به منطقه  5منطقه 

  باشد. مي 7عمليات انتقال گاز و بقيه مربوط به منطقه  5شده نيز مربوط به منطقه 

كـه در فـوق ذكـر     هاي انرژي حامل مصرفدر جويي  عالوه بر موارد صرفهگاز هاي انتقال  در مورد سيستم

شـاخص    ،هـاي عمليـاتي   ژي در سيسـتم هاي مصرف انـر  جهت دستيابي به آمار و اطالعات كالن شاخص ،شد

نه تخليـه  هاي تقويت فشار به واحد گاز تحويلي به خطوط انتقال و همچنين ميانگين ساال سوخت مصرفي ايستگاه

  گاز مورد نظر قرار داد. سازي در سيستم انتقال امات بهينهعنوان معياري در جهت اقد توان به گاز را نيز مي

   هاي تقويت فشار و ميانگين ساالنه تخليه گاز را در دوره زماني سوخت مصرفي ايستگاه 9-41جدول 

  دهد.نشان مي 92-1382

 هاي تقويت فشار و ميانگين ساالنه تخليه گاز . سوخت مصرفي ايستگاه9- 41جدول 

  سال
  1392  1391  1390  1389 1388 1387  1386  1385  1384  1383  1382  شرح

هاي  سوخت مصرفي ايستگاه
تقويت فشار 

  درروز) مترمكعب (ميليون
9/2 4/5 1/5 1/5 7/4 3/4 4/4  2/4  97/4  24/5 55/5 

نسبت ميانگين ساليانه 
هاي تقويت  سوخت ايستگاه

ميانگين ساليانه گاز  فشار به
  نتقالا تحويلي به خطوط

009/0  015/0  014/0  013/0  011/0  01/0 01/0  009/0  011/0  011/0  012/0  

ساليانه تخليه ميانگين 
  درروز) مترمكعب گاز(ميليون

01/0  0  0  06/0  1/0  4/0 2/0  1/0  16/0  18/0  15/0  

مصرفي سوخت ن يگميانارقام نسبت  ،دهد كه در سيستم انتقال گاز آمار و اطالعات در جدول فوق نيز نشان مي

در نسـبت   ايـن  ولـي  اسـت افزايش يافته  1382-92 ، در دوره زمانيانتقال به گاز تحويلي به سيستمها  ايستگاه

ي دوره مذكور عملكرد ها سالالبته در مورد تخليه گاز در برخي از  .تغيير نكرده استچندان سال قبل  مقايسه با

نسـبت  1390-92 هاي در سال ليوروند نزولي داشته  1388-89هاي  در سال به طوري كهبسيار مطلوب بوده، 

  است. افزايش روبرو بوده نوساناتي با با دوره مذكور  به

ژي در مناطق شـركت انتقـال گـاز در سـال     هاي مصرف انر بطور كلي از آمار و اطالعات مربوط به شاخص

نسـبت بـه   در ميزان حجم انتقال گاز بوسيله خطوط لوله  افزايشگيري نمود كه عليرغم  چنين نتيجه توان مي 1392

هاي  مصرف حاملجويي در  صرفهوري انرژي انجام و گزارش شده،  راستاي بهرهو همچنين اقداماتي كه در سال قبل 

   دهد. ها هم تغييرات چنداني را نشان نمي توجه بوده و ساير شاخص قابل در اين بخشانرژي برق و گاز 



 

  استاني گاز هاي شركت در وري انرژي اقدامات انجام شده در راستاي مديريت و بهره .9- 42جدول                             هاي گاز استاني تشرك

  

  اقدامات انجام شده                   
  گاز استان شركت 

  عنوان طرح و پروژه
  ساختمان  صنعت

  غربي آذربايجان
 شوط گازرساني ناحيه در الكترونيكي زداي رسوب سيستم نصب •  

  ستاد ساختمان اول طبقه در انرژي مصرف هوشمند سيستم نصب •

 تهران
    ها ايستگاه جهت بختياري خورشيدي سلول عد 5 نصب •

  

 بختياريچهارمحال و 

 ديواره و كف ها، سقف حرارتي عايقكاري •  

 ورزشي سوله و شهركرد ناحيه گاز اداره ساختمان ستاد، ساختمان انرژي مميزي •

 چلگرد ناحيه گاز اداره ساختمان در موتورخانه هوشمند سيستم از استفاده •

 ايستگاه بروجن، دهنو CGS ايستگاه محوطه روشنايي جهت خورشيدي انرژي از استفاده •
CGS وايستگاه آبادكوهرنگ غالم TBS فارسان حسين علي قلعه  

 خراسان شمالي

 شهرستان سطح هاي علمك و شيرها كليه نشتي رفع •

 هيتر گرم آب با شيروان CGS در كف از گرمايش اجراي •

  خورشيدي انرژي دهگاه اس جي سي ايستگاه به رساني برق •

 شركت هاي ساختمان در خازني بانك از استفاده •

  

  رضوي خراسان گاز شركت ساختمان در CHP سيستم از استفاده سنجي امكان •   خراسان رضوي

 قزوين

 مغناطيسي هاي باالست جاي به الكترونيكي هاي باالست جايگزيني •  

 قزوين ناحيه گازرساني ساختمان در دوجداره هاي پنجره نصب •

 مركزي ساختمان هاي موتورخانه لوله كاري عايق •

 موتور درتاسيسات سرعته سه طيخ هاي پمپ بكارگيري •

 گاز اداره ساختمان در برق مصرف كاهنده خازن نصب •

  مركزي ساختمان گرمايشي تجهيزات هوشمند زماني كنترل •

  



  

  

  استاني گاز هاي شركت در وري انرژي اقدامات انجام شده در راستاي مديريت و بهره 9- 42دنباله جدول 

  اقدامات انجام شده                  
  شركت گاز استان 

  عنوان طرح و پروژه
  ساختمان  صنعت

 كرمان
 CGS2 گاز ايستگاه نگهباني كانكس برق تأمين جهت خورشيدي انرژي از استفاده •

  كرمان
  خورشيدي آبگرمكن نصب و خريد •

 گيالن

 رشت شهر بزرگ CGS در نازل سر تعويض و طراحي •

  
  فوقاني  طبقه در كاذب سقفهاي اجراي •
 اتيلن پلي به 1بلوك ساختمان حرارتي تاسيسات فلزي هاي لوله وتبديل تعويض •

 اسپليت با اي پنجره كولرهاي تعويض •

  قسمت آن برق اتصال و فاز تك و فاز 3 برق كنتور دو آوري جمع •

 مركزي

 انرژي مصرف از جلوگيري جهت شركت هاي اتاق كاذب سقف نصب •  

 عايق و كاذب ديوارهاي نصب •

  اسپليت با اي پنجره كولرهاي تعويض •

  سي وي پي يو با ونقل حمل ساختمان هاي پنجره تعويض •   همدان

 يزد

 CGS هاي ايستگاه در خورشيدي آبگرمكن هاي دستگاه از استفاده •

 ساختمان محيط كردن گرم در ميبد اس جي سي هيترهاي شده گرم آب از استفاده •
  ايستگاه نگهباني

 مركزي ساختمان گرمايش و سرمايش سيستم فرسوده شيرهاي تعويض •

 مصرف وكاهش حرارتي راندمان افزايش جهت مركزي ساختمان چيلرهاي عملكرد نحوه تنظيم •
 سوخت

  ومهمانسراها سازماني ومنازل اداري ساختمان دو در خورشيدي آبگرمكن دستگاه 25 از برداري بهره •

  كيلووات ساعت برق 4/561578  متر مكعب گاز 7280  در سال جويي انرژي  صرفه
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جويي گزارش  هاي گاز استاني صرفه در شركت 1392مشهود است در سال  9-42چنان كه از جدول 

درصد  86 كيلووات ساعت برق بوده است. در اين گزارش 4/561578متر مكعب گاز و  7280شده 

درصد به شركت گاز  14گيالن و  جويي اعالم شده مربوط به شركت گاز استاني از كل گاز صرفه

  استاني يزد تعلق دارد. 

به شركت  جويي اعالم شده مربوط درصد از مقدار كل برق صرفه 6/36، جويي برق صرفهرقم در مورد 

درصد به شركت گاز  9/1درصد به شركت گاز استاني گيالن،  4/33گاز استاني يزد و بقيه شامل 

رضوي  درصد به شركت گاز استاني 02/5مركزي و  درصد به شركت گاز استان 01/1استاني قزوين، 

 تعلق دارد.

هاي  وهشي به عمل آمده در راستاي اصالح الگوي مصرف گاز طبيعي در زيرگروهمجموعه اقدامات پژ -

 1392تخصصي پااليش گاز، توزيع و فروش گاز، مهندسي و اجرا و مديريت پژوهش و فناوري در سال 

 گردد: مي ارايهكه توسط مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز گزارش شده به شرح زير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  1392رازنامه هيدروكربوري كشور سال ت ���� 436

  هاي تخصصي مجموعه اقدامات پژوهشي در راستاي اصالح الگوي مصرف در زيرگروه 9- 43جدول                
  

هاي  زيرگروه
  تخصصي

  عنوان طرح  مديريت/شركت تابعه

  پااليش گاز
شركت پااليش گاز شهيد 

  هاشمي نژاد
نژاد  گاز شهيد هاشميسوزهاي واحدهاي بازيافت گوگرد پااليشگاه  بازيابي حرارت در خروجي زباله

  (خانگيران)

  توزيع و فروش

  شركت گاز استان فارس
هاي سنتي افزايش دماي گاز در  هاي پربازده با روش سنجي براي جايگزيني روش مطالعه امكان

  جويي در مصرف انرژي هاي تقليل فشار به منظور صرفه ايستگاه
شركت گاز استان خراسان 

 رضوي
  در صنايع انرژي مبتني بر استانداردهاي مصوب SECافزار مديريت انرژي و محاسبه  توليد نرم

  مميزي انرژي ساختمان ستاد شركت ملي گاز استان مركزي شركت گاز استان مركزي
شركت گاز استان 
 آذربايجان غربي

آذربايجان سازي مديريت مصرف انرژي ساختمان ستاد شركت گاز  هوشمندسازي و يكپارچه
  غربي

 –انجام مطالعات اصالح الگوي مصرف از طريق طراحي و استقرار نظام مديريت مصرف انرژي  شركت گاز استان گيالن
ISO 50001 EN 16001 

  %)30با راندمان باال (حداقل  Vortex Tubeطراحي و ساخت يك نمونه لوله گردبادي  شركت گاز استان سمنان
انجام مطالعات خاك، طراحي و اجراي كويل زميني بهينه به منظور نصب پمپ حرارتي در  شركت گاز استان قم

  ساختمان اداره گاز قنوات قم
هاي ورودي گاز شهري  پذيري حذف و يا جايگزيني هيترهاي موجود در ايستگاه بررسي امكان شركت گاز استان فارس

)CGSسازي هيترها ) و بهينه  
سنجي فني و اقتصادي طراحي يك سيستم توليد همزمان الكتريسيته و حرارت براي  امكان شركت گاز استان گلستان 

هاي تقليل  گرمايش گاز طبيعي به جاي گرمايش تنها در هيترهاي متداول براي يكي از ايستگاه
  2فشار در استان گلستان 

شركت گاز استان 
 مازندران

سازي) در نقاط خاص  روش مدل ارايه(با  CCHPهاي  سنجي استفاده از سيستم بررسي و امكان
  استان مازندران (شش نقطه مورد مطالعه)

  مميزي انرژي ساختمان ستاد شركت گاز استان مركزي شركت گاز استان مركزي

  مهندسي و اجرا
شركت مهندسي و توسعه 

  گاز ايران

هاي گاز و استفاده  توربينهاي تقويت فشار گاز با بازيافت حرارت از خروجي  طراحي نوين ايستگاه
  3از توربين بخار به عنوان درايور كمپرسور 

  4هاي تقويت فشار گاز  هاي ايستگاه توليد توان در فشارشكن

مديريت 
پژوهش و 
  فناوري

مديريت پژوهش و فناوري 
  شركت ملي گاز ايران

  

انرژي مناطق دوردست  تامينهاي مختلف  افزار بررسي فني و اقتصادي روش توسعه نرم
REETS 

سازي مصرف انرژي و  هاي دولتي در شهر تهران با هدف بهينه معاينه فني موتورخانه ساختمان
  كاهش آالينده

  پتروشيميشركت ملي صنايع سازي در .  اقدامات بهينه9- 2- 3

ها به  سوخت مجتمعسازي، مصرف هاي بهينهاقدامات و اجراي طرح ها از نظرجهت ارزيابي وضعيت مجتمع

 ها موردسازي مصرف سوخت مجتمععنوان نمادي از اقدامات بهينهههاي قبل ب ها همانند سالواحد توليد آن

سبه هاي مهم پتروشيمي محابراي مجتمع 1385-92هاي  گرفت. بر اين اساس نسبت مذكور در سال نظر قرار
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  نشان داده شده است. 9-44گرديده كه نتايج آن در جدول 

  هاي پتروشيمي. واحد سوخت به محصول توليدي در مجتمع9- 44دول ج

  ارقام: ميليون مترمكعب سوخت به هزار تن محصول

  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  مجتمع پتروشيمي 

  21/0 23/0  19/0  2/0 19/0 15/0 15/0 15/0 بندر امام

  25/0 25/0  27/0  3/0 25/0 26/0 42/0 30/0 اراك

  24/0 23/0  21/0  25/0 25/0 22/0 13/0 21/0 تبريز

  3/0 01/0  01/0  58/0 37/0 17/0 28/0 29/0 اصفهان

  3/0 29/0  29/0  27/0  58/0) 29/0( 53/0 )25/0(  54/0) 26/0(  54/0 خراسان

  26/0 25/0  28/0  29/0  45/0) 27/0( 46/0 )28/0( 46/0 )29/0(  45/0 شيراز

  38/0 35/0  34/0  29/0 31/0 26/0 12/0 14/0 رازي

  22/1 19/1  14/1  12/1 01/1 94/0 99/0 85/0 خارك**

  0 1/0    09/0  08/0 09/0 08/0   بوعلي سينا

  26/0 26/0  27/0  28/0  96/0) 29/0( 98/0 )29/0(  28/1 )28/0(  27/1 فن آوران

  ٩٣/٢ 43/1   1  94/0  45/1) 16/1( 91/1 )84/0(  04/1 )6/0(  40/0 بيستون

  75/0 19/0  2/0  19/0 20/0 32/0   كرمانشاه

  08/0 07/0  02/0  11/0 12/0 13/0 19/0 50/0 مارون

 03/0 +  2/0  1/0 14/0 14/0 09/0  پارس

  04/0 04/0  05/0  05/0 07/0 10/0 20/0  برزويه

  19/0 18/0  18/0  38/0 43/0 55/0 49/0  اروميه ***

  -   -   22/0  -  33/0 12/1   خوزستان

  11/0 08/0  1/0  11/0 12/0 13/0    پرديس

  ٠٨/٠ ٠٨/٠  07/0  08/0 08/0 07/0   زاگرس

  05/0 06/0  06/0  07/0 07/0 02/0   آريا ساسول

  -  01/0  -   02/0 01/0 03/0   امير كبير

  -  08/0  07/0  06/0 07/0 07/0   تندگويان

  01/0 03/0  03/0  02/0 02/0 07/0   جم

  001/0  003/0         مهر

 07/0            غدير 

كرمانشاهپليمر              13/0 

  97/0            كاويان

  باشد. بر اساس مجموع خوراك و سوخت محاسبه شده است و اعداد درون پرانتز فقط مربوط به سوخت مي و بيستون فن آوران ،هاي پتروشيمي خراسان، شيراز* مجتمع

  *** هزارمترمكعب سوخت به هزارتن محصول خوراك و سوخت محاسبه شده است.** مجتمع پتروشيمي خارك در تمام دوره بر اساس مجموع 

  + ارايه مقادير سوخت گاز از طرف شركت ملي صنايع پتروشيمي ميسر اعالم نشده است.
  

نسبت مصرف سوخت بر واحد توليـد نشـان از آن دارد كـه ايـن      ،چنان كه در جدول فوق مشهود است

هـاي قبـل افـزايش قابـل      در مقايسـه بـا سـال   و كرمانشـاه  بيسـتون   اصفهان،هاي پتروشيمي  نسبت در مجتمع
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دهد كه نمايانگر رونـد   هاي ديگر تغيير چنداني را نشان نمي اي داشته در حالي كه اين نسبت در مجتمع مالحظه

  باشد.  ها مي ثابت و كنترل شده مصرف سوخت در اين مجتمع

سازي ملي صنايع پتروشيمي با همكاري شركت بهينهمطالبي كه در فوق اشاره شد شركت عالوه بر 

سـازي مصـرف انـرژي در واحـدهاي صـنعتي      مصرف سوخت كشور اقداماتي را در زمينه مديريت و بهينـه 

معيارهـا و   1388هـاي غيرپليمـري و پليمـري در سـال     و بـراي بخـش   ،هاي توليدي وابسته انجـام  شركت

گزارش گرديده  1388آن در ترازنامة هيدروكربوري سال استانداردهايي را تدوين كرده است كه مشروح 

هـاي   جويي انـرژي در مجتمـع   در جهت صرفه 1388ماتي كه از سال ابنابراين نظر به اينكه تاثير اقداست. 

الذكر مشخص نشده لذا تعيين و  پتروشيمي انجام و گزارش گرديده، تاكنون در تطابق با استانداردهاي فوق

هاي پتروشيمي براي ارزيابي وضـعيت مصـرف انـرژي در     اعالم آن توسط مديريت انرژي هر يك از مجتمع

  رسد.  ميالزم به نظر آنها 

  

  سازي مصرف سوخت . شركت بهينه9- 4-2

     كنندهي مختلف مصرفها بخشسازي مصرف انرژي در بهينه

سازي  سازي مصرف سوخت كشور مطالعه، بررسي، بسترسازي و انجام اقدامات الزم براي بهينهشركت بهينه

تمركز بر عهده دارد. در اين راستا هسوخت هستند ب كننده مصرفهايي كه در كليه فعاليترا مصرف سوخت 

و تهيه و تدوين معيارها و استانداردهاي  ، مميزيهاي نفت و گازبرداري كارآمد و بهينه از انواع فرآوردهبهره

بخش چهار در هيدروكربوري هاي نهايي سوخت كننده مصرفو تجهيزات  لزات، فرآيندها، وسايتجهيساخت 

ضمناً در  باشد.ف اين شركت ميياز جمله وظاو كشاورزي  ونقل حمل ،، صنعت)تجاري (ساختمان /خانگي

سازي فرآيند توليد، تبديل و انتقال در صنعت نفت  نامه جديد كه تنظيم شده، اين شركت به حوزه بهينه اساس

وارد شده و اين موضوعات از وظايف تعريف شده اين سازمان قرار گرفته، براين اساس قرار است از اين پس 

گاز، تبديل گاز به برق، انتقال به وسيله خطوط  ها در فرآيند توليد نفت و سازي روش اين شركت ضرورت بهينه

  هاي صنعت نفت را مورد توجه قرار دهد.  لوله و ديگر فعاليت
  

  بخش خانگي و تجاري - 

جويي و منطقي كردن مصرف  هاي مرتبط به اعمال صرفه سازي مصرف سوخت فعاليت در شركت بهينه

مواردي توان به  گيرد كه از آن جمله مي مي انرژي در بخش خانگي و تجاري توسط مديريت ساختمان صورت

هاي  هاي تجديدپذير به جاي سوخت سازي مصرف انرژي در تجهيزات، استفاده از انرژي نظير مميزي، بهينه
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مقررات  19سازي مصرف انرژي (مانند مبحث  پرمصرف فسيلي، تدوين و اجراي قوانين و استانداردهاي بهينه

هاي توليد كننده مصالح ساختماني و تجهيزات خانگي/تجاري كه  ات شركتملي ساختمان)، حمايت از توليد

  سازي اشاره نمود. توليدات آنها مطابق با استاندارد است و هچنين تحقيق، توسعه، آموزش و فرهنگ

بيانگر اين واقعيت است كه بخش خانگي و در اين بخش  1392هاي صورت گرفته در سال بررسي

خام در سال از انرژي منابع هيدروكربوري كشور  ميليون بشكه معادل نفت 26/364حدود تجاري با مصرف 

مصرف اين بخش با رشد  خود اختصاص داده است.هاي اقتصادي اجتماعي به را در ميان بخشمصرف باالترين 

بشكه معادل ميليون  26/364به  57/280 از حدود 1382-92درصد در بازه زماني 6/2متوسط ساليانه 

 است. در سال رسيده خام نفت

هاي ترتيب تغييرات مصرف فرآوردهبه 9-47الي  9-45براي آگاهي از چگونگي مصرف انرژي جداول 

ختمان را در اين نفتي و گازطبيعي را در بخش خانگي و تجاري و همچنين تغييرات مصرف سوخت در بخش سا

   دهد. نشان مي 1382-92دو بخش در دوره 

  1382-92ي ها سال دردر بخش خانگي  گازطبيعيهاي نفتي و مصرف فرآورده. تغييرات 9- 45جدول 

  واحد تغييرات: درصد  - خام واحد مصرف: ميليون بشكه معادل نفت

 سال
 كل مصرف گازمايع گازنفت سفيدنفت گازطبيعي

 تغييرات  مصرف تغييرات  مصرف تغييرات  مصرف تغييرات  مصرف تغييرات  مصرف

1382 06/165 24/13 93/43 09/10 - 16/9 75/8- 59/11 85/2- 74/229 07/6 

1383 54/181 98/9 52/43 93/0- 2/7 37/21 - 63/11 36/0 89/243 16/6 

1384 36/199 82/9 39/41 89/4- 2/6 94/13 - 56/10 20/9- 51/257 58/5 

1385  28/227 00/14 43/39 75/4- 24/5 39/15 - 93/10 54/3 89/282 85/9 

1386  17/249  63/9  21/41  52/4  75/4  42/9-  38/10  09/5-  13/291  00/8  

1387  96/237 50/4- 25/37 61/9- 16/4 44/12 - 76/11 34/13 09/295 71/4- 

1388  00/255 16/7 13/37 34/0- 05/4 54/2- 48/11 36/2- 66/307 ٧/٥ 

1389  74/251  28/1-  36/28  62/23 -  36/2  79/41 -  99/11  4/4  45/294  29/4-  
1390  38/271  8/7  44/27  23/3-  01/1  11/57 -  3/12  55/2  13/312  6  
1391  2/247  16/9-  76/24  02/10 -  89/0  82/11 -  29/12  32/0-  15/285  89/8-  
1392  29/275  67/11  66/23  19/4-  73/0  66/18 -  96/11  45/2-  63/311  59/9  

  -   10/3  درصد كل متوسط رشد ساليانه
  مصارف برق در نظر گرفته نشده است.
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  1382- 92ي ها سال دردر بخش تجاري  گازطبيعيهاي نفتي و . تغييرات مصرف فرآورده9-46جدول 

  واحد تغييرات: درصد  - خام واحد مصرف: ميليون بشكه معادل نفت

 سال
 كل مصرف موتوربنزين كوره نفت گازمايع گازنفت سفيدنفت گازطبيعي

 تغييرات  مصرف تغييرات  مصرف  تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات  مصرف تغييرات  مصرف تغييرات  مصرف

1382 66/24 24/13 89/1 59/26 42/11 35/6 34/1 87/0 86/10 02/6- 66/0 39/5 83/50 97/6 

1383 13/27 98/9 99/1 03/5 55/11 16/1 55/1 91/15 82/9 61/9- 70/0 68/6 73/52 74/3 

1384 79/29 82/9 95/1 94/1- 32/11 03/2- 41/1 17/9- 52/12 48/27 62/0 23/12 - 59/57 22/9 

1385  49/30 36/2 28/2 85/16 53/11 86/1 46/1 54/3 21/12 44/2- 59/0 89/3- 55/58 67/1 

1386  38/33  48/9 90/1 31/16 -  65/12 71/9  38/1 09/5-  93/11 29/2-  74/0 46/25 99/61 87/5 

1387  00/33 15/1- 92/2 40/53 20/12 54/3- 57/1 34/13 97/10 06/8- 59/0 88/20 - 24/61 21/1- 

1388  97/34 97/5 78/0 22/73 - 52/9 95/21 - 69/2 84/71 64/8 2/21- 38/0 76/34 - 99/56 94/6- 

1389  5/36  38/4  66/0  34/15 -  08/8  18/15 -  81/2  4/4  51/8  59/1-  55/0  64/42  1/57  19/0  

1390  65/39  65/8  78/0  14/17  6/5  68/30 -  88/2  55/2  63/3  3/57-  24/0  49/55 -  79/52  56/7-  

1391  55/36  07/8-  56/0  52/27 -  99/5  73/6  88/2  32/0-  84/3  52/5  24/0  01/0-  08/50  39/5-  

1392  89/39 43/9 53/0 92/5- 43/5 13/9- 80/2 45/2- 74/3 45/2- 23/0 85/5- 62/52 37/5 

    35/0  درصد كل متوسط رشد ساليانه

  مصارف برق در نظر گرفته نشده است.

  

  بخش ساختمان در . تغييرات مصرف سوخت 9-47جدول 

  خام واحد: ميليون بشكه معادل نفت 
  تغييرات (درصد) مصرف كل سال

1382 57/280 23/6 

1383 63/296 72/5 

1384 11/315 23/6 

1385  44/341 36/8 

1386  5/367 63/7 

1387  37/352 12/4- 

1388  66/364  49/3  

1389  55/351  59/3-  

1390  92/364  80/3  

1391  22/335  39/8-  

1392  26/364  96/8  

  64/2  1382-92رشد متوسط ساليانه 
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كه  1386سال تا  1382 سال ازبخش خانگي/تجاري رشد مصرف سوخت جدول فوق چنين مشهود است كه از 

به  آنبه بعد روند  1387سال  سال قبل مربوطه برخوردار بوده از درصد نسبت به 36/8تا  5از رشدهاي بين 

ها تا  در زمستان به شدت كاهش و برحسب شرايط جويهاي پلكاني در مصرف گاز   علت اجراي طرح تعرفه

 1390. در سال ه استان بوددرصد نسبت به سال قبل مربوطه در نوس 8/3تا  -4در دامنه  1390سال 

به علت سرماي شديد و طوالني در  ،ها هدفمندي يارانه قانونهاي پلكاني گاز و  طرح تعرفهرغم ادامه اجراي  علي

درصدي مواجه گرديد كه بيشتر مربوط به افزايش چشمگير مصرف گاز  83/3با افزايش مصرف زمستان سال، 

مصرف در اين بخش  ،تر به علت شرايط جوي مطلوب 1391هاي خانگي و تجاري بوده و در سال  بخش در

چنين تثبيت قيمت  به دليل سرماي شديد و طوالني زمستان و هم 1392درصد كاهش يافت ولي در سال  39/8

در در اين بخش فشار بر مصرف گاز بسيار باال رفت به طوري كه رشد مصرف گاز  ،گاز و فرآورده به خصوص

درصد رسيد كه در نتيجه مصرف  39/4قبل با كاهش روبرو بود به  لنسبت به سا  حالي كه رشد ساير فرآورده

  نسبت به سال قبل روبرو كرد. ،درصد 96/8كل بخش را با افزايش شديد 

ح زير سازي مصرف سوخت كشور انجام و گزارش شده به شر اهم مواردي كه در اين بخش توسط شركت بهينه

  باشد: مي

 وضعيت اجرايي مبحث مقررات ملي ساختمان -

شود  كه به عنوان بخش غيرمولد محسوب مي شود مصرف ميدر كشور بخش زيادي از انرژي در بخش خانگي 

متوسط شاخص مصرف انرژي در اي نيز به دنبال ندارد.  كه نقشي در توليد نداشته و در نهايت ارزش افزوده

كيلووات ساعت در سال به ازاي هر متر مربع برآورد شده كه با استانداردهاي  460بخش خانگي كشور حدود 

كيلووات ساعت بر متر مربع است و در  160جهاني فاصله زيادي دارد زيرا اين رقم به طور متوسط در جهان 

ساعت در  كيلووات 100تا  50بين  اًبرخي از كشورها مانند فرانسه و كشورهاي اسكانديناوي اين شاخص حدود

دن كرتر  ها يا به عبارت ديگر واقعي اجراي هدفمندي يارانهباشد. براين اساس  سال به ازاي هر متر مربع مي

در است كه بوده هايي  برنامهجمله مقررات ملي ساختمان از  19هاي انرژي و همچنين مفاد مبحث  قيمت حامل

نند كه ك پيگيري ميخانگي ولد نظير بخش هاي غيرم كاهش شدت مصرف انرژي را در بخشچند سال گذشته 

  شود: گزارش شده به شرح زير اشاره مي 1392در سال كه به برخي از اين موارد 

 هاي شركت ملي نفت ايران. جداره در ساختمان متر مربع پنجره دو 2535اندازي  نصب و راه •

هزار متر  600ليون و  هاي حرارتي و محصوالت نوين ساختماني به ميزان يك مي كمك به توليد عايق •

 . Kflexمربع عايق حرارتي 
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گرمايشي و سرمايشي  سازي انرژي در تأسيسات راهكارهاي بهينهبرگزاري دوره آموزشي آشنايي با  •

 نفر 1000كاران تاسيساتي به تعداد  ويژه تعميركاران و سرويس

 50ساختمان و آموزش سازي مصرف انرژي در  كارگاه تخصصي آموزشي در خصوص بهينه 4تجهيز  •

 اي كشور نفر مربي در سازمان فني و حرفه

 معيارها و استاندارها -

 سيسات صنعتي، بازنگري و تدوين شدهايق حرارتي تجهيزات ساختماني و تأاستاندارد در زمينه ع 15 •

  است.

 باشند. مي  استاندارد شير ترموستاتيك و سيستم گرمايش از كف، در حال بازنگري و تدوين •

 سازي و مميزي انرژي بهينه -

هاي شركت ملي نفت ايران با  جداره در ساختمان متر مربع پنجره دو 2535اندازي  نصب و راه •

 متر مكعب گاز طبيعي در سال 101400بيني به ميزان  جويي انرژي قابل پيش صرفه

 ساختمان وزارت نفت 4جويي انرژي در  مميزي انرژي جهت شناسايي پتانسيل صرفه •

 ساختمان شركت ملي نفت ايران  7در  CCHPسنجي اجراي سامانه  امكان •

جويي انرژي  ايران با صرفه Kflexهزار متر مربع عايق حرارتي  600كمك به توليد يك ميليون و   •

 بيني به ميزان چهارده ميليون و چهارصد هزار متر مكعب گاز طبيعي در سال قابل پيش

 هاي خورشيدي نصب سامانه -

 هاي وزارت نفت سيستم آبگرمكن خورشيدي عمومي در ساختمان 19اندازي  راهنصب و  •

 بخش ساختمان هاي پژوهشي پروژه -

پژوهش و پس از تصويب طرح ساختمان مسكوني با مصرف انرژي صفر (ساختمان سبز)، بخش  •

ساخت يك نمونه ساختمان با مصرف انرژي صفر را  ،سازي مصرف سوخت فناوري شركت بهينه

ها كه به  ا آخرين تكنولوژي روز دنيا در دست اجرا قرار داد. يك واحد از اين نوع ساختمانمطابق ب

متر مربع به مركز  350عنوان نمونه در پژوهشگاه صنعت نفت ساخته خواهد شد با مساحت تقريبي 

ف انرژي خالص صفر آموزش پژوهشگاه تخصيص خواهد يافت. طراحي و ساخت ساختمان با مصر

باشد) به دو شيوه فعال و غير فعال انجام  كننده تمامي انرژي مورد نياز خود مي تامينكه (ساختماني 
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هاي مناسب  شود با طراحي جهت ها به روش غير فعال سعي مي شود. در ساخت اين قبيل ساختمان مي

كه هاي طبيعي به بيشترين حد ممكن افزايش يابد. اين ساختمان  گيري ساختمان از انرژي ميزان بهره

هاي  در پژوهشگاه ساخته و پس از آن براي اقليم ،طرح آن با پژوهشگاه صنعت نفت مشترك است

 گوناگون طراحي خواهد شد.

ساخت بر پايه فناوري موتور گازسوز و   )ME HP )Micro-CHPفاز صفر طرح پيشنهادي پروژه سامانه  •

سازي  و فناوري شركت بهينه پكيج موتورخانه (ديگ و مشعل) بر مبناي چگالي در مديريت پژوهش

هاي مسكوني و  مصرف سوخت كشور به پايان رسيد. اين سامانه با هدف مديريت انرژي در ساختمان

ميزان توليد  ،سازي مصرف انرژي برداري از اين سامانه ضمن بهينه تجاري انجام شده است. با بهره

طوري كه هم اكنون كه براي توليد  اي به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت. به گازهاي گلخانه

با استفاده از شود،  واحد سوخت مصرف مي 220 ،واحد حرارت به روش متداول 50واحد برق و  35

واحد سوخت مصرف خواهد شد. بر اين  100تنها  ،همين مقدار برق و حرارت تاميناين سامانه براي 

 85مزمان برق، سرما و گرما تا سامانه توليد ههاي معمول در  درصدي روش 39اساس راندمان 

 درصد افزايش خواهد يافت.

  به شرح زير بوده است: 1392ها در اين بخش در سال  موارد انجام شده توسط ساير سازمان

ها با مالحظات  سازي مصرف انرژي در ساختمان پروژه اجراي طرح انرژي صفر با هدف بهينه •

توسط گروه مديريت انرژي طي محي مباحث زيست اقتصادي كالن ملي و اقتصاد خانوارها به همراه

وري انرژي (سابا) مورد نظر قرا گرفت. بر همين اساس در نيمه دوم سال  ساختمان سازمان بهره

هاي با مصرف صفر در كشور مورد بررسي قرار گرفت  ابعاد مختلف طراحي و ساخت ساختمان ،1390

ل طراحي يك نمونه ساختمان انرژي صفر فاز دوم اين طرح شام 1391و سپس در نيمه دوم سال 

متر مربع متناسب با اقليم تهران طراحي شده،  900با مساحت كه اين ساختمان عملياتي شد. در 

هايي همچون تغييرات دما، رطوبت، جهت وزش باد، متوسط روزهاي گرم و سرد سال، وضعيت  مولفه

  توان  رار گرفته است. از آنجايي كه نميژئوفيزيكي، محاسبات فني اقتصادي و مصرف انرژي مد نظر ق

بايد نظير اين  ،هاي مختلف كشور استفاده كرد ها در اقليم از يك مدل براي ساخت اين نوع ساختمان

شود. قرار است احداث اين  هگانه در كشور طراحي و ساخت ها متناسب با شرايط اقليمي پنج ساختمان
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اي طراحي و  مام برسد. با توجه به فرآيند سه مرحلهبه ات 1392ساختمان پايلوت در پايان سال 

انرژي طراحي و  هاي داراي مصرف كم در اين فرآيند ابتدا ساختمان ،هاي انرژي صفر ساخت ساختمان

مصرف برق ساختمان از شبكه برق  ،هاي تجديدپذير شود سپس با استفاده از انرژي ساخته مي

خشي از برق تجديدپذير توليد شده و مازاد مصرف در رسد و در سومين مرحله ب سراسري به صفر مي

  گردد. تزريق مي هساختمان به شبك

  ونقل حملبخش 

خـام از منـابع    ميليون بشكه معادل نفت 57/313بعد از بخش خانگي/تجاري با مصرف حدود  ونقل حملبخش 

رشـد  مصرف ايـن بخـش بـا     .باشدهاي نفتي ميفرآوردهعمده انرژي به خصوص  هكنند مصرف ،هيدروكربوري

 57/313بـه   1382در سـال   24/218درصـد از   69/3با حدود  1382-92در بازه زماني  آنمتوسط ساليانه 

  رسيده است. 1392خام در سال ميليون بشكه معادل نفت

همچنين بندي با استفاده از كارت هوشمند و هاي گذشته اعمال سهميهدر اين بخش همانند سال 1392سال  در

هـا   رغم اجراي قانون هدفمندي يارانه عليليكن  ،گاز ادامه يافتههاي بنزين و نفتسوختگاز طبيعي با جايگزيني 

عالوه  نياز  موردبنزين موتور سوخت  ،براي جبران كمبودسبك در كشور  ونقل حملعلت مصرف زياد ناوگان هب

مقداري همچنان  ،ميليون ليتر در روز 67/5ميزان هاي پتروشيمي به  بر برداشت از توليد بنزين موتور در مجتمع

نسـبت بـه   مقـدار آن  شده است كه  تاميناز طريق واردات  ميليون ليتر در روز 67/3به ميزان  از اين فرآورده

پتروشـيمي بـراي    توليـد  به علت كاهش حـذف تـدريجي بنـزين   يتر در روز) ميليون ل 52/1سال قبل (متوسط 

   است.داشته چشمگيري افزايش جلوگيري از آلودگي هوا، 

   نشـان   1382-92 يهـا  سـال در  ونقـل  حمـل مصرف سوخت و تغييرات آن را در بخش  9-48جدول 

  دهد. مي
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  1382-92ي ها سال در. تغييرات مصرف سوخت در بخش حمل ونقل 9-48جدول 

  واحد تغييرات: درصد  - خام واحد مصرف: ميليون بشكه معادل نفت

 سال
  كل مصرف سوخت هوايي موتوربنزين كوره نفت گازمايع گازنفت گازطبيعي

 تغييرات%  مصرف تغييرات%  مصرف تغييرات%  مصرف تغييرات%  مصرف تغييرات%  مصرف تغييرات%  مصرف تغييرات%  مصرف

1382 04/0 00/40 69/93 71/0 33/2 48/2 72/4 7/3- 71/111 35/11 76/5 45/3- 24/218 7/5 

1383 52/0 00/1100 60/97 17/4 75/1 70/24- 89/4 73/3 98/120 31/8 85/5 49/1 59/231 12/6 

1384 82/1 19/251 66/103 21/6 44/1 63/17- 94/5 52/21 51/133 35/10 38/6 14/9 76/252 14/9 

1385  22/3 95/76 27/104  58/0 51/1 62/4 46/3 73/41- 84/146 99/9 46/7 92/16 76/266 54/5 

1386  41/6  23/99  59/108  14/4  59/1  73/5  8/6  19/96  17/128  72/12-  57/7  47/1  13/259  86/2-  

1387  35/11 16/77 78/117 47/8 16/1 15/27- 35/6 57/6- 57/133 21/4 65/7 1 86/277 23/7 

1388  21/21  92/86  48/114  8/2-  24/1  36/6  26/1  13/80-  81/128  56/3-  8/8  13/15  81/275  74/0-  

1389  15/34  97/60  85/120  57/5  36/1  22/10  13/0  31/89-  97/121  32/5-  06/9  85/2  52/287  25/4  
1390  48/38  68/12  86/123  49/2  27/0  19/80-  43/3  -  6/119  93/1-  46/8  57/6-  11/294  3/2  
1391  61/42  43/10  81/124  50/0  16/0  74/42-  17/0  20/95-  22/127  07/6  39/8  04/1-  36/303  86/2  
1392  05/41 4/3- 78/124 24/0 1/0 07/37- 11/2 - 87/136 88/7 66/8 45/3 57/313 65/3 

    69/3  درصد كل متوسط رشد ساليانه

  

در سال  ونقل حملهاي انرژي هيدروكربوري در بخش  دهد مصرف حاملچنانكه ارقام جدول فوق نشان مي

در  گازطبيعيمصرف داشته است. در اين مجموعه افزايش درصد  65/3نسبت به سال قبل حدود  1392

استقبال مصرف كنندگان از اين امر  كه درصد روبرو بوده 55/98، با متوسط رشدي در حد 1382-92ي ها سال

ي به علت مشكالتي كه برا 1392  ليكن در سال دهد، را نشان ميگازسوز كردن خودروها در اين دوره 

در  CNGهاي  به دليل قطع گاز جايگاهكشور، شهرها و در سطح سوخت  تاميندر مورد سوز خودروهاي گاز

كه در  گاز مايع به جز هافرآورده. در مورد ساير روند رشد مصرف كاهشي بوده است ،زمستان به وجود آمد

با رشد سوز  ارج شدن خودروهاي قديمي گاز مايعاز رده خنسبت به سال قبل به ترتيب به علت  1392سال 

ناوگان به دليل افزايش  رغم كنترل شديد، علي گاز و نفت بنزين موتوربه خصوص بقيه  ،اند مواجه بودهمنفي 

احتماالً  كههاي كشورهاي هم مرز  خودروهاي سبك و سنگين و شكاف قيمتي زياد بين قيمت داخل و قيمت

افزايش شديد  اند. داشته رشد افزايشي كرده،ها را از مسير توزيع رسمي ايجاد  خروج غيرقانوني اين فرآورده

به علت تعليق هاي بازرگاني  توان به رشد فعاليت كوره و سوخت هوايي در اين بخش را مي رشد مصرف نفت

رساني به  چنين افزايش پروازهاي داخلي و خارجي كه در نتيجه سوخت و هم1392ها در سال  برخي از تحريم

  ي داخلي و خارجي را در پي داشت نسبت داد.هاي داخلي و ناوگان هواي كشتي

نقل كشور از نظر روند توليد داخلي و بخش حملوضعيت  9-3الي  9-1و نمودارهاي  9-51در جدول 

و توزيع سني آنها و همچنين وضعيت مقايسه  1347  از سالخودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت 

 9-5و  9-4نمودارهاي  و 9-50 و 9-49 جداول دراي  منطقههاي  هاي خودرو با قيمت هاي داخلي سوخت قيمت

  نمود: ارايهنتايج زير را توان  از آنها ميبه طور كلي نشان داده شده است كه 
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 25/20دستگاه)  924138دستگاه  خودرو توليد شده كه نسبت به سال قبل ( 737005، 1392در سال  •

دهد. دليل اصلي افت توليد مشكالت مالي خودروسازان، عدم پرداخت مطالبات  درصد كاهش نشان مي

 سازان و عدم رسيد قطعه موردنياز اعالم شده است. قطعه

 418733دستگاه انواع موتور سيكلت توليد شد كه نسبت به سال قبل ( 519696، 1392در سال  •

 باشد. يد ميدرصدي تول 11/24ش افزايدستگاه) بيانگر 

باعث كاهش عمر متوسط خودروهاي بنزيني در هاي اخير   در سالهرچند توليد باالي خودروهاي جديد  •

از حداكثر مقدار خود  1376كه عمر متوسط اين خودروها از سال  طوري ) به9-1كشور شده (نمودار 

عمر متوسط خودروهاي سبك بر طبق  1391در سال رسيد ولي  1389سال در سال  5/9به  17معادل 

 ،اند درصد خودروهاي كشور در پنج سال گذشته توليد شده 50اينكه حدود  ودشده با وج ارايهآمار 

 كاهش توليد خودروتداوم به علت  1392افزايش يافت و  در سال سال  84/9، به 9-1براساس نمودار

نيز در اين سال  ،دروهاي سبكدرصد كاهش نسبت به سال قبل) عمر متوسط خو 25/20(حدود 

 .ه استسال افزايش يافت 4/10به مجدداً 

ه ك طوري است به  وضعيت توزيع عمر، نامطلوببه طور كلي در مورد ناوگان خودروهاي سنگين 

سال عمر  30تا  25و  35تا  30بين ، 35باالي درصد  29و  19 ،5 ترتيب حدود خودروهاي سنگين به

سال  6/22معادل  1392متوسط عمر خودروهاي سنگين در كشور تا پايان سال ) و 9-2دارند (نمودار 

ها چنانكه  در مورد عمر ناوگان موتورسيكلت .دهد نشان مي ) افزايش9/21بوده كه نسبت به سال قبل (

گيرد كه سال در بر مي 9تا  1عمر اين ناوگان بيشترين تعداد را در حد  ،دهدنشان مي 9- 3نمودار 

  دهد. را تشكيل مي  ها درصد كل موتورسيكلت 5/66حدود 

هاي آنها در قانون هدفمندسازي  براساس نرخ گاز و نفت بررسي وضعيت قيمت فروش داخلي بنزين •

نشان  9-5و 9-4و نمودارهاي  9- 54و  9- 53در جداول  اي هاي منطقه ها در مقايسه با قيمت يارانه

 داده شده است.
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ها  وضعيت نرخ فروش داخلي بنزين موتور قبل و بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه 9- 49جدول 

   1392 اي تا پايان سال هاي منطقه در مقايسه با قيمت

  ارقام: درصد

  سال                                                                    

  ها نسبت قيمت            
1388  1389  1390  1391  1392  

  -  -  - -  6/22 اي فروش داخل به قيمت منطقه

  4/22  72/21  2/50 71 - اي ريال هر ليتر) به قيمت منطقه 4000اي داخل ( يارانه فروش نيمه

  2/39  38  8/87  3/124  -  اي ريال هر ليتر) به قيمت منطقه 7000( فروش آزاد داخل

  

ها در  قبل و بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه گاز نفت وضعيت نرخ فروش داخل 9- 50جدول 

  1392اي تا پايان سال  هاي منطقه مقايسه با قيمت

  ارقام: درصد

  سال                                                                    

  ها نسبت قيمت            
1388  1389  1390  1391  1392  

  -  -  - -  7/3 اي فروش داخل به قيمت منطقه

  1/8  9/7  1/18 7/25 - اي ريال هر ليتر) به قيمت منطقه 1500اي داخل ( يارانه فروش نيمه

  9/18  5/18  3/42  60  -  اي ريال هر ليتر) به قيمت منطقه 3500فروش آزاد داخل(

  

در سه ماهه ها  با اجراي قانون هدفمندي يارانه ،دنده الذكر نشان مي چنانكه جداول و نمودارهاي فوق

و حتي در  اي نزديك شد گاز در داخل كشور به قيمت منطقه نرخ فروش بنزين موتور و نفت 1389آخر سال 

به عبارت ديگر  .اي هم فراتر رفت هاي منطقه ريال هر ليتر از قيمت 7000مورد بنزين موتور با قيمت فروش 

درصد قيمت فوب  7/3 و 6/22 به ترتيب )1388سال گاز داخلي كه پيش از اجراي قانون ( قيمت بنزين و نفت

 60و  7/25اي و آزاد و  يارانه  درصد براي بنزين نيمه 3/124و  71پس از اجراي قانون به  ،فارس بود خليج

هاي مذكور و افزايش  ولي با تثبيت نرخ فروش فرآورده افزايش يافت. اي و آزاد يارانه  نيمهگاز  درصد براي نفت

اي مجدداً افزايش يافت. در  هاي فروش داخلي از قيمت منطقه فاصله قيمت، 1390اي در سال  هاي منطقه قيمت

ها كاهش يافته ولي به علت  براي اين فرآورده 1390اي نسبت به سال  هاي منطقه گرچه قيمت 1391سال 

ايسه با هاي فروش داخل در مق فاصله قيمت ،عير ارز (به حدود بيش از سه برابر)افزايش شديد نرخ تس

هاي  به قيمت گاز تقريباً هاي بنزين و نفت به طوري كه فاصله قيمت يافت،اي افزايش شديدي  هاي منطقه قيمت

هاي  علي رغم تثبيت نرخ فروش فرآورده 1392در سال  شد.ها نزديك  اجراي هدفمندي يارانه از زمان قبل

ها، افزايش اندكي در درصد قيمت فروش داخل  گاز به علت كاهش متوسط قيمت فوب فرآورده بنزين و نفت
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ها  نسبت به قيمت فوب ايجاد شد ولي به طور كلي پس از گذشت سه سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه

درصد به ترتيب بنزين  8/60درصد و  6/77هم چنان به ميزان  1392در سال  ،گردد چنان كه مالحظه مي

اي و آزاد  نيمه يارانه گاز نفتدرصد به ترتيب  1/81درصد و  9/91ميزان اي و بنزين آزاد و به  نيمه يارانه

 فارس در داخل كشور عرضه شده است.  تر از قيمت فوب خليج ارزان

 



 

 

  

   در كشور . وضعيت روند توليد خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت9- 51جدول 

  
 سال                      

 نوع خودرو

  47قبل از 

  82تا 
 جمع دوره  1392  1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382

 1420612 1359593 1193240 1063105 947991 921625 843397 795464 663131  3036060 سواري
#��"��  '	
#��  �"�
"	�# 

 504 6 4 1981 3060 401 694 1256 1050  1653 ون


��  ��"��� 189217 200536 193967 194207 165007 127817 126768 71983 67805 831018 وانت#��  	"��"	 


 800000 837541 629827 603827 895479 787655 856006 1086000 1005785 1569505 موتورسيكلت��#""  ��'�'  ������
 

 2500 3076 3111 3856 4286 4104 2396 4287 4862 57607 اتوبوس
���  �  	����# 

 3640 3388 3662 2347 2201 1741 1104 1012 545 99699 بوسميني

 كاميونت

109315 

1632 7498 9085 9797 18016 22716 

30566 36178 34486 �'"��  #���  "�'� 8337 5728 7688 20628 20202 11890 كاميون  �

  1202  606  1116  2641  2784  1240  كشنده

  �"'  �  �  156  474  1  -   -   -   -   -   -   -   نشاني و آمبوالنس آتش

 26667765  1256701  1342871 2451115 2440792 2054378 1901588 2042374 1861944 1862719 1990486 1757940 5814172 جمع كل با موتور سيكلت

  16657711  737005  924138  1651115  1603251  1424551  1297761  1146895  1074289  1006713  904486  752155  4135352  جمع بدون موتور سيكلت
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)سهميه(بنزين موتور  )آزاد(بنزين موتور 

  1392هاي كشور تا پايان سال . توزيع سني موتورسيكلت9-3نمودار 

  موتور هاي فروش داخل به فوب بنزين . نسبت قيمت9-4نمودار 

   1392اي و آزاد تا پايان سال  يارانه هاي نيمه در حالت
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سازي مصرف  در شركت بهينه ونقل حملسازي انرژي در بخش  ت بهينهيمدير ،مطالب فوقبر اساس 

گذشته اقدامات هاي  سالدر اين بخش در سازي مصرف سوخت بهينهدر چارچوب استراتژي سوخت 

آوري توليد و كاركرد خودروها، ارتقاي  خودروها، ارتقاء فنمصرف سوخت در با كاهش  رابطهاي را در  گسترده

ها و معيارهاي  كشور، تدوين استانداردهاي مصرف سوخت، تعيين شاخص ونقل حملگان كيفيت و كاركرد ناو

هايي كه اين  اهم فعاليتسازي و آموزش به مرحله اجرا رسانده و يا انجام داده است.  مصرف سوخت و فرهنگ

  عبارتند از: اند هاي اخير انجام داده در سال هاي ذيربط و ساير سازمان شركت

 استانداردهاي تدوين شده شامل:معيارها و  •

 است استاندارد و معيار مصرف سوخت براي خودروهاي سبك ديزلي، بازنگري و تدوين شده -

بوده  استاندارد و معيار مصرف سوخت براي خودروهاي سبك بنزيني، در حال بازنگري و تدوين -

 است

زلي، در حال بازنگري سنگين دي استاندارد و معيار مصرف سوخت براي خودروهاي سنگين و نيمه  -

 بوده است و تدوين

 بوده است هاي كشاورزي، در حال بازنگري و تدوين استاندارد و معيار مصرف سوخت در ماشين -
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  اي و آزاد  يارانه هاي نيمه در حالت گاز داخل به فوب نفتهاي فروش  . نسبت قيمت9-5نمودار 

   1392تا پايان سال 
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 سازي مصرف سوخت شامل: هاي بهينه طرح •

 90و  89هاي  براي سال ونقل حملرساني كتاب جامع  ويرايش و به روز -

 رهاي مصرف سوخت خودروهاي سبكهاي مصرف سوخت و آاليندگي معيا بازرسي تست -

 ها هاي مصرف سوخت و آاليندگي معيارهاي مصرف سوخت موتور سيكلت بازرسي تست -

هاي مصرف سوخت و آاليندگي معيارهاي مصرف سوخت خودروهاي سنگين و  بازرسي تست -

 اي سنگين جاده نيمه

 شهر تهران ونقل حملمميزي سوخت و انتشار آاليندگي ناوگان  -

ميليون موتور سيكلت  11با بيش از  4سوز فاقد استاندارد يورو  ميليون خودرو بنزين 14تردد بيش از  •

 1392سوخت و همچنين كيفيت سوخت در سال  ونقل حملبر اساس اعالم آمار توسط ستاد مديريت 

بوده است. بر اساس نظر  خودروسازان و سازمان استاندارد ،همچنان محل مناقشه وزارت نفت

كارشناسان چنانچه عرضه بنزين پاك به طور سراسري و ضرب االجل خودروسازان براي عرضه همه 

استفاده توام به طوري كه تا پايان خرداد سال آينده عملياتي شود  4خودروهاي داخلي با استاندارد يورو 

درصد كاهش خواهد  20اليندگي هوا تا را فراهم نمايد ميزان آ 4از بنزين پاك و سيستم سوخت يورو 

 يافت. 

سواري  يهزار خودرو 600ميليون و  14كشور حدود  ونقل حملبر اساس اعالم ستاد مديريت 

هستند.  4هزار دستگاه داراي استاندارد يورو  600كه تنها كمي بيش از  سوز در كشور تردد دارند بنزين

  دهد. شده نشان مي ارايه ستاد سوز را كه توسط آن كيفيت وسايل نقليه بنزينو تعداد  9-52 جدول

   سوز و كيفيت وسايل نقليه بنزين تعداد .9- 52جدول 

  ارقام بر حسب ميليون

  كيفيت   تعداد   نوع وسيله

  6/14  خودرو
  كاربراتوري  انژكتوري

  4فاقد استاندارد يورو   4استاندارد يورو   2/10
  

4/3  6/0  6/9  

  فاقد كارت سوخت  داراي كارت سوخت  4/11  موتور سيكلت
4/8  3  

  ها شهرستان  تهران  11/1  خودروهاي فرسوده
136/0  972/0  
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  در ارتباط با اختالفات بين خودروسازان و وزارت نفت موارد زير قابل ذكر است:

شهرهاي تهران، كرج و  در كالن 1392سال عرضه بنزين پاك را از اواخر اعالم كرده كه وزارت نفت  -

كليه  ،ها سازي پااليشگاه هاي افزايش ظرفيت و بهينه اراك آغاز كرده و به سرعت با اتمام طرح

  پوشش خواهد داد. تا پايان سال آينده شهرهاي كشور را با عرضه اين فرآورده كالن

سوز  سواري بنزين نلي از ناوگاسهم حداق 1392در سال  4خودروهاي داراي استاندارد سوخت يورو  -

ترين شركت سازنده خودرو تا  درصد محصوالت بزرگ 60 اعالم شده كه با اين وجود .كشور دارند

شود و درصدي از محصوالت پژو پارس و سمند مجهز  توليد مي 4با استاندارد يورو  1392پايان سال 

ام محصوالت بم خودرو، كرمان تما و مگان و گروه سايپا نيز تيانا، تيبهستند. در  4به استاندارد يورو 

ترتيب اعالم شده كه تا پايان مهلت شوند. بدين  عرضه مي 4خودرو و مديران خودرو با استاندارد يورو 

  وجود دارد. 4د و عرضه همه خودروها با استاندارد يورو ليامكان تو ،1393تعيين شده پايان خرداد ماه 

درصد و همچنين كاهش آلودگي هوا در  40تا  30سوخت كمتر بين  با توجه به راندمان باال، مصرف •

نوع كردن سبد سوخت براي كمك خودروهاي سواري ديزلي نسبت به خودروهاي بنزيني و همچنين مت

درصد و در  24در سبد سوخت  گاز نفتمصرف  ،1404انداز  در چشم ،كشور امنيت انرژي تامينبه 

اما با  ه است،درصد براي ناوگان خودروهاي سواري ديزلي در نظر گرفته شد 5ساله پنجم  پنچ  برنامه

هاي تحقيقاتي دو خودروساز بزرگ كشور با كمك تسهيالت مالي  سال از آغاز فعاليت 4وجود اين كه 

توسط يكي از نيز ي ملي از اين موتور ا و طراحي و توليد نمونه گذشتهشركت ملي پااليش و پخش 

كه سال سوم از برنامه پنجم توسعه كشور است خودروي  1392خودروسازان به عمل آمده، تا سال 

ساله  4تا  2زماني  1392در سال خودروسازان بر اين اساس سواري ديزلي به توليد انبوه نرسيده است. 

د و از طرفي توزيع نشدن گازوئيل استاندارد به صورت ان براي توليد انبوه اين خودروها اعالم كردهرا 

خش اعالم پاند. شايان ذكر است كه شركت ملي پااليش و  سراسري در كشور را نيز بهانه قرار داده

توليد  4هاي كشور سوخت مناسب با استاندارد يورو  بعضي از پااليشگاهدر  1392در سال كرده كه 

 ي سوختها جايگاهدر هاي سوخت  ختصاص تعدادي از تلمبهشود و براي عرضه اين سوخت با ا مي

 مشكلي وجود ندارد.
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ها به طور پلكاني مورد تصويب شوراي  عرفه واردات خودرو بر مبناي حجم موتور آنت 1392در سال  •

شد. بر اين اساس خودروهاي پاك و  ارايهنهايي به هيئت دولت  تاييدرقابت قرار گرفت و براي 

كنند و خودروهاي با حجم موتور باال مشمول  تري براي واردات پرداخت مي مصرف تعرفه پايين كم

سي سي مشمول تعرفه  3000تعرفه بيشتري خواهند شد. در اين تعرفه، خودروهاي وارداتي بيش از 

 500هاي  سي سي با اختالف 1500تا سي سي  2500تر از  درصد خواهند شد و خودروهاي پايين 100

  درصد تعرفه خواهند بود. 30و  35، 40سي سي به ترتيب مشمول 

  هاي جايگزين سوخت

ونقل، گاز مايع  گاز در بخش حملسوخت بنزين و نفتبا توجه به مصرف قابل مالحظه ندين سال است كه چ

)LPG ( به طور محدود) و گازطبيعي فشردهCNGموتور و  بنزينجايگزين  هاي عنوان سوختهطور گسترده به ) ب

با توجه به مصوبه كارگروه استاندارد ملي سوخت خودروها بر اين اساس  از مورد استفاده قرار گرفته است.گ نفت

در سبد سوخت  ،سازي مصرف سوخت كشور است شركت بهينه ونقل حملكه مسئوليت آن با بخش مديريت 

انداز به  ) تا پايان برنامه چشمLPG) و گاز مايع (CNGطبيعي فشرده (هاي جايگزين گاز  كشور براي سوخت

كه  گرديدبيني و تدوين  درصد پيش 7/4و  1/15درصد و تا پايان برنامه پنج ساله پنجم  9/4و  1/12ترتيب 

هاي مربوطه ابالغ شد. نتايج  ها و شركت مراحل قانوني از سوي سازمان ملي استاندارد به دستگا درپس از 

) در رابطه 8-23و  8-11كتاب ترازنامه هيدروكربوري جداول  8محاسباتي كه در بخش مصرف انرژي (بخش 

در مصرف  LPGو سوخت  گاز نفت ،در مصرف بنزين موتور) CNG(هاي جايگزين گاز طبيعي فشرده  با سوخت

ساله پنجم را پشت سر  كه سال سوم از برنامه پنج 1392سال در دهد كه  سوخت بنزين به عمل آمده، نشان مي

 ) در فرآيند جايگزيني1388-91هاي اوليه ( گذاشته است، مصرف گاز طبيعي به علت شتاب رشدي كه در سال

شتاب افزايشي رشد فرآيند جايگزيني گاز در مصرف بنزين با  1389-92هاي  سال درهر چند  ،ايجاد شد گاز

در سال  ،گاز گاز طبيعي در مصرف بنزين موتور و نفتدرصد جايگزيني كاهش قابل مالحظه روبرو بود ليكن 

  باشد. درصد مي 1/15درصد رسيد كه بيش از درصد تدوين و ابالغ شده  28/20به  1392

محاسبات نشان داده كه درصد جايگزيني هر ساله در  ،در مورد فرآيند جايگزيني گاز مايع در مصرف بنزين

درصد در سال  06/0به  1390در سال  18/0به طوري كه از  كاهش يافته 1392برنامه پنج ساله تا طول 

عدم بيني و تدوين شده اختالف زيادي دارد. داليل  درصد جايگزيني پيش 7/4رسيده است كه با رقم  1392

و توزيع اين  تامينتوان به مشكالت  را مي در مصرف بنزين موتور دستيابي به هدف فرآيند جايگزيني گاز مايع

و  هاي عرضه اين سوخت ها نظير جايگاه ور سراسري و گسترده در كشور و كمبود زيرساختفرآورده به ط
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 تالش اين وجود مسئوالن در شركت ملي پااليش و پخش درنسبت داد. با  سيسات و تجهيزات تبديل سوختتأ

و توزيع آن  تامينمناطقي از كشور كه  مصرف بنزين در هستند كه درصد فرآيند جايگزيني اين سوخت را در

  پذير است، افزايش دهند.  امكان

هاي جايگزين گاز مايع و گاز طبيعي  با توجه به توضيحات فوق، تجزيه و تحليل وضعيت استفاده از سوخت

  .شده است ارايهبه شرح زير  1392ل فشرده در سا

  )LPGگازمايع (-الف

برخالف سهمي كه براي آن در كه  ردآن دانشان از هاي گذشته سال در ونقل حملگازمايع در بخش آمار مصرف 

هاي مايع با اعمال سياست جايگزيني سوختبه علت  همه ساله ،درنظر گرفته شده ونقل حملسبد سوخت بخش 

 و همچنين خروج تدريجي برخي از خودروهاي گاز مايع سوز به علت فرسودگي يا تبديل به گاز طبيعي  گازطبيعي

% مصرف كل 14تن در روز ( 898با  1382كه مقدار آن از سال طوريهباست، كاهش يافته مصرف گاز مايع 

رسيده است.  1392 مصرف كل گازمايع در كشور) در سالدرصد از  65/0تن در روز ( 2/36به گازمايع در كشور) 

كمبودهاي اين  تامينهاي نفت و  پااليشگاه در توان به محدوديت در توليد گاز مايع علت اين امر را به طور كلي مي

هاي گاز پارس جنوبي از جنوب كشور كه به عنوان واردات  فرآورده از طريق توليدات پتروشيمي و پااليشگاه

به سنگيني را  ونقل حملنسبت داد كه  و همچنين واردات مستقيم از كشورهاي همسايه شماليشود  محسوب مي

هاي استفاده از اين  توسعه زيرساختيگر توقف . از سوي دنمايد طلب مي مجاري عرضه سوخت در سراسر كشور

توان از داليل كاهش  را نيز مي سيسات تبديل سوختأها و ت نظير جايگاهو كاهش شديد فعاالن در اين امر  سوخت

شايان ذكر است كه با اين وجود، بر اساس اظهارات برخي از  عنوان نمود.  ونقل حملمصرف اين فرآورده در بخش 

گي (سيلندرهاي گاز خانگي) براي خان LPGاز سوخت تعدادي از رانندگان خودروها ه شده كه مشاهد ،مسئولين امر

كنندگان ناديده گرفته  رعايت ايمني در اين مورد توسط مصرف و كنند سوخت خودروي خود استفاده مي تامين

 ونقل حملدر بخش  ،سوخترسد كه با تحمل اين ريسك غير ايمني براي مصرف اين  لذا چنين به نظر مي .شود مي

  متقاضياني خارج از سيستم عرضه رسمي وجود دارد. 

تعداد  مايع سوز در اين بخش و همچنينخودروهاي گازو مصرف ترتيب تعداد به 9-45و  9-35ول اجد

  دهد. نشان مي 1387-92هاي سال درمايع به خودروها را در شهرهاي مختلف هاي فعال عرضه گاز جايگاه
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  1387- 92خودروهاي گازمايع سوز كشور در سال و مصرف . تعداد 9-53جدول 

  سال                              

                      
1387 1388 1389 1390  1391  1392  

  12491  18501  18372 26126  28758 36031  تعداد خودروها

  457/24  97/38  9/67 5/342 8/310  19/292  مصرف گازمايع (هزار متر مكعب)

  1387- 92هاي سالدر كشور  LPGهاي فعال عرضه  آمار جايگاه. 9- 54جدول 

  1392  1391  1390  1389  1388  1387  شهر
  فعال  فعال  غير فعال  فعال

  1  4  1  4  5  5  5  تهران
      4    4  4  3  اصفهان
  1  2    2  2  2  3  تبريز
        1  1  1  2  شيراز
  1  1    1  1  1  1  مشهد
  1  1    1  1  1  1  اروميه
      1    1  1  1  يزد

  1  1    1  1  1  1  شاهرود
    1    1  1  1  1  قم

  1  1  1    1  1  1  اهواز
      1    1  1  1  آبادان
  1  1            فارس
    4            اراك
  7  16  8  11  19  19  20  جمع

  

   هاي سالدر سوز   خودروهاي گازمايعمصرف سوخت دهد نشان مي 9-54كه ارقام در جدول چنان

علت هگازمايع سوز بخروج تدريجي برخي از خودروهاي رغم  علي ،بندي بنزين موتور به علت سهميه 89-1387

ليكن با اجراي  كرده است، درد نسبتاً افزايشي را رون ،فرسودگي و يا تبديل سوخت آنها به سوخت گازطبيعي

 هاي سال در افزايش قيمت اين فرآورده و همچنين كنترل شديد عرضه اين سوخت و ها قانون هدفمندي يارانه

با  1390نسبت به سال  1392به طوري كه مصرف در سال  ،مصرف به شدت كاهش يافته است 92-1390

دوره زماني ياد در  ها جايگاه تعدادي از اين امر موجب شده كه ضمن آنكهدرصد كاهش روبرو بوده است،  37

   .وندغيرفعال ش شده

همزمان با  هاي اخير در سال ونقل حملعليرغم كاهش شديد مصرف گاز مايع در بخش الزم به ذكر است كه 

 ،ها با توجه به افزايش توليد گاز مايع در پااليشگاه 1392سال در  شركت ملي پخشجهش مصرف بنزين موتور، 

به ا اولويت نزديك بودن براي عرضه سوخت متعادلي در كالنشهرهاي كشور برا  LPGافزايش سهم گاز مايع 

  است.  دادهشهر تهران در دست بررسي قرار به خصوص كالنها) در كشور  (پااليشگاه LPGسوخت  تامين مبادي



  

  
  1392رازنامه هيدروكربوري كشور سال ت ���� 458

  )CNG( فشرده گاز طبيعي -ب

بخشي به سبد سوخت موضوعي است كه عالوه  جايگزيني سوخت مايع با گاز طبيعي، با توجه به ضرورت تنوع

دارد. بر اين  ونقل حملپايدار سوخت مورد نياز بخش  تامينتوجهي در  بر جلوگيري از آلودگي هوا نقش قابل

در كشور به عنوان يكي از راهكارهاي مهم در زمينه  CNG  اساس توجه و نگاه ويژه مسئوالن به توسعه صنعت

هاي گذشته از اين  اي كه در سال و جلوگيري از واردات بنزين است به گونه طيمحي هاي زيست كاهش آالينده

در سراسر  CNGتجهيزات  تامينسوز و  دوگانهها و خودروهاي  نظر شرايط نسبتاً مطلوبي از نظر تعداد جايگاه

ميليون متر مكعب گاز طبيعي فشرده شده در  26/18روزانه  1392كشور ايجاد شد به طوري كه در سال 

تحويل داده (سواري و اتوبوس)  سوز فعال هزار خودروهاي دوگانه 100به بيش از سه ميليون و  CNGهاي  جايگاه

 58بيش از تا سقف  هزار خودرو در روز 912 گيري فيت با مجموع ظرفيت اسمي تعداد سوختشده كه اين ظر

  ).9-57در روز قابل افزايش است (جدول ميليون متر مكعب 

نشان  9-55طور كلي در جدول ه ب 1392سوز از آغاز تا پايان سال  شده گاز عملكرد خودروهاي توليد

  داده شده است.
 

   1392تا پايان سال  گاز سوزوضعيت خودروهاي تبديل شده . 9- 55جدول

  جمع كل  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386تا پايان   موضوع

تبديل كارگاهي خودروهاي 

  سوزبنزيني به دوگانه
337962 132090 194888  84789  124469  39297 1001 914496 

اي خودروهاي تبديل كارخانه

  سوزبنزيني  دوگانه
589512 332261 305433  490927  244553  195564 69588 2227838 

 3142334 70589 234861  369022  575716  500321 464351 927474  مجموع

  هاي نفتي ايران ماخذ: شركت ملي پخش فرآورده

، به طور كلي توليد 1392، بر اساس آمار اعالم شده در سال نشان مي دهد فوقچنان كه جدول 

  توان به موارد زير نيز نسبت داد: درصدي روبرو بوده كه داليل آن را مي 86/69گازسوز با كاهش خودروهاي 

به علت مشكالت خودروسازان با توجه به مسائل اقتصادي  1392كاهش خودروهاي توليدي در سال  •

 كنند. ميسوز كردن اقدام  كشور زيرا خودروسازان بر اساس تعداد خودروهاي توليدي نسبت به دوگانه

تقاضا براي اين خودروها  حجم سوز به طوري كه اكنون عدم تمايل مردم به خريد خودروهاي دوگانه •

 وجود ندارد.

در سبد سوخت به علت  LPGدرصدي  5سهم  تامينبا توجه به  LPGتصميم وزارت نفت براي توسعه  •

 كنند. وخت خودرو استفاده ميس تامينبراي  LPGاين كه هم اكنون برخي از افراد از سيلندرهاي خانگي 
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ها و خودروها به نقطه  ها و رسيدن تعداد جايگاه هاي ساخته شده در شهرستان با توجه به نسبت جايگاه •

 ها اشباع شده است. سوز در شهرستان ر، تقاضا براي خودروهاي دوگانهه سب سر

ها  ها و پراكندگي آن جايگاهدر تهران كه بيشترين خودروهاي گازسوز را در خود جاي داده است، تعداد  •

ها به علت  روند كند توسعه جايگاه ،سوز كمتر است كه دليل اصلي آن نسبت به خودروهاي دوگانه

 قيمت باالي زمين است.

هزينه  وشود  خشك بودن گاز فشرده نسبت به بنزين كه اثرات مخربي را در تجهيزات موتور باعث مي •

  ات يدكي در پي دارد.سنگيني را براي تعميرات و تعويض قطع

   ارايه شده است. 1392هاي گازطبيعي فشرده تا پايان سال  وضعيت احداث جايگاه 9-56در جدول 

 

  1392تا پايان سال  CNGهاي  وضعيت احداث جايگاه .9-56جدول 

 برداري شده بهره نوع جايگاه رديف

 1321 تك منظوره 1

 860  بنزين)-دو منظوره (گاز 2

 2181 مجموع

  هاي نفتي ايران ماخذ: شركت ملي پخش فرآورده                
  

جايگاه بوده  2181برداري شده در كشور  بهره CNGهاي  ، تعداد جايگاه1392تا پايان سال در اين راستا 

 1441به رقم كشور، نسبت خودرو به جايگاه در  سوزگازخودروي دستگاه ميليون  142/3 كه با توجه به تعداد

دهد كه  نشان مي ،باشدمي 1000با استانداردهاي موجود در كشورهاي مختلف كه حدود رسيده است كه 

  روبرو بوده است.CNG  براي عرضه سوخت CNGبا كمبود جايگاه كشور همچنان 

 مصرفالزم به توضيح است كه در جهت كمك به رفع مشكل كمبود جايگاه و ايجاد انگيزه در افزايش 

ها و  هاي نفتي ايران اعالم كرد كه همه سازمان شركت ملي پخش فرآورده 1392سال ، در CNGسوخت 

هاي  با ظرفيت CNGرساني  اندازي تجهيزات سوخت توانند نسبت به نصب و راه هاي دولتي متقاضي مي ارگان

هاي  هاندازي جايگا متر مكعب اقدام كنند و شركت ملي پخش نيز نسبت به نظارت بر نصب و راه 250و  150

گازسوز نيازي به  يهاي دارنده خودرو ها و ارگان سازمانيادشده با هزينه متقاضيان اقدام خواهد كرد. بنابراين 

توجهي در مصرف  جويي قابل هاي سوخت داير در شهر را نخواهند داشت و از اين طريق صرفه مراجعه به جايگاه

اندازي اين تجهيزات را  ز لحاظ فضا قابليت نصب و راههاي غير دولتي نيز كه ا سوخت ايجاد خواهد شد. سازمان

  توانند تقاضاي خود را با تقبل هزينه به مناطق شركت ملي پخش اعالم كنند. داشته باشند مي

اتوبوس  و سواري خودروهاي CNGرساني  سوخت گيري و سوختو ميزان ظرفيت اسمي تعداد  9- 57در جدول 

   ارايه شده است. 1392سال پايان تا هاي كشور در كل جايگاه
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  1392اتوبوس تا پايان سال  و سواري خودروهاي CNGرساني  سوخت . ظرفيت9- 57جدول

 استان
و مجموع ظرفيت اسمي تعداد  سوختگيري سواري 

 روزشبانه در اتوبوس 

تا در شبانه روز كمپرسور متر مكعب  ظرفيت
  92پايان سال 

 712،800  -  آبادان

  3،996،048 57،631 آذربايجان شرقي

 - 55،400 آذربايجان غربي

 1،435،680 22،218 اردبيل

  1،865،832  -  اروميه

  4،000،896 63،475 اصفهان

  1،747،512 31،320 البرز

  1،920،240  -  اهواز

  336،000 4،190 ايالم

  844،800 7،895 بوشهر

  799،200  -  تربت حدريه

  7،545،504     112،501 تهران

  855،144 - چالوس

  972،912 10،485 چهار محال بختياري

  706،800 4،296 خراسان جنوبي

 - 68،511 خراسان رضوي

  745،920 25،778 خراسان شما لي

 - 44،829 خوزستان

  1،077،072 12،804 زنجان

  1،756،464  -  ساري

  622،080  -  سبزوار

  1،220،304  -  شاهرود

 - 15،690 سمنان

 - - سيستان و بلوچستان

  3،187،440 60،701 فارس

  1،478،328 24،916 قزوين

  1،117،800 28،152 قم

  1،509،216 15،645 كردستان

  1،867،560 19،174 كرمان

  1،714،440 22،438 كرمانشاه

  643،920 9،359 كهكيلويه و بوير احمد

  1،656،720 26،378 گلستان

  2،219،952 41،426 گيالن

  1،123،800 12،178 لرستان

 - 50،324 مازندران

  1،420،320 23،508 مركزي

  3،257،160  -  مشهد

  915،720  -  ميادوآب

  432،600 7،547 هرمزگان

  1،185،720 19،446 همدان

  1،225،824 13،461 يزد

  58،117،728 911،676 جمع كل
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ذكر شد و همچنين كمبود گاز  CNGبا توجه به مشكالت و تنگناهايي كه در فوق براي استفاده بيشتر از 

از مدار  CNGهاي  به خصوص در فصل سرد سال گذشته كه منجر به خارج شدن تعداد زيادي از جايگاه

ميليون متر  9/18ميليون متر مكعب در روز نسبت به سال گذشته ( 26/18با  CNGمصرف  ،سرويس گرديد

 اتحاديهاز  اطالعات دريافت شده بر طبق اساساين  بر درصد كاهش يافته است. 4/3مكعب در روز) 

 ،ه استگزارش كرددستگاه  5288 را كشور گاز سوز يهاتعداد اتوبوس، 1392تا پايان سال كه  راني اتوبوس

مصرف گاز كل  1392در سال  است)،راني تهران  آن مربوط به شركت واحد اتوبوس از دستگاه 2944تعداد (

اعالم شده كه نسبت به ميليون متر مكعب در روز  15/1ميليون متر مكعب معادل  420راني  ناوگان اتوبوس

 CNGكل مصرف  ميليون متر مكعب در روز 26/18 از در نتيجه دهد. درصد افزايش نشان مي 15سال گذشته 

سبك عرضه شده است كه نسبت به سال  اوگان خودروهايمتر مكعب در روز به نميليون  11/17در كشور 

هاي بنزين و مقدار سوخت 9-58در جدول  درصد كاهش يافته است. CNG 4/4) مصرف 9/17گذشته (

     ارايه شده است. 1391در مقايسه با سال  ،اند جايگزين شده1392سال ي كه با گاز در زاگ نفت

  گاز جايگزين شده با سوخت گازطبيعي فشرده  هاي بنزين و نفت . ميزان سوخت9- 58جدول

  ميليون ليتر در روز                                   1392و  1391در سال 

 1392 1391 نوع سوخت 

  27/15 97/15 بنزين
  15/1 1 گاز  نفت

  

  در بخش حمل ونقل) CNG( گازطبيعي فشرده) و LPGهاي مايع جايگزين شده با گازمايع (وضعيت سوخت

گاز را موتور و نفتهاي نفتي بنزين طور خالصه، ميزان گازمايع و گازطبيعي فشرده را كه فرآورده به 9-59جدول 

  دهد.نشان مي 1385-92هاي  سال دراند  جايگزين كرده

   



  

  
  1392رازنامه هيدروكربوري كشور سال ت ���� 462

گاز در بخش موتور و نفتنزين گاز طبيعي و گازمايع با ب هاي . ميزان جايگزيني سوخت9- 59جدول 

   1385- 92هاي  سال درنقل و حمل

    (ارقام بر حسب متر مكعب در سال)

  سال  فرآورده
مصرف گاز 

  *)106خودرو (

معادل سوخت بنزين 

  مصرف گاز خودروها

مصرف گازمايع 

  *)106خودرو (

معادل سوخت بنزين 

مصرف گازمايع 

  خودروها

  مصرف

  بنزين موتور
  جمع كل مصرف 

درصد 

  جايگزيني (%)

ور
موت

ن 
زي

 بن

85  365  5/325762  38/0 274897 26866971 27467631 2/2 

86  4/828  1/739399  40/ 290646 23524562 24554607 2/4 

87  3/1495  9/1334554  29/0 211732 24496432 26042719 9/5 

88  7/3235  2887871  31/0 225207 23619352 26732430 6/11 

89  26/5178 8/4621598 34/0 248217 22365293 27235108 88/17  

90  38/5881  59/5249128  07/0  49184  21856775 27155087 51/19  
91  4/6551  5/5846767  04/0  28241  23214245  29089253  20/20  
92  6244  5572770  02/0  79/17722  24969285  79/30559777  29/18  

ت
نف

 
از

گ
 

85  157 157000 -  -  16882711 17039711 9/0 

86 5/211 211500 -  -  17582468 17793968 2/1 

87  1/347 4/347100 -  -  19070832 4/19417932 8/1 

88  05/208  208050 -  -  18536209 18744259 1/1 

89  365 365000 -  -  3/19568081 19933081 83/1 

90  365 365000 -  -  20054531 20419531 79/1 

91  366  366000  -  -  20209631  20575631  78/1  
92  420  420000  -  -  20203474  20623474  04/2  

هاي مايع (بنزين موتور و هاي گاز و گاز مايع جايگزين سوختدهد سوختچنانچه ارقام جدول نشان مي

در مورد بنزين موتور جهش زيادي داشته كه بيشتر مربوط به سوخت  1385-92گاز) در دوره زماني  نفت

هاي  به علت كمبود گاز و خارج شدن تعداد زيادي از جايگاه 1392در سال  باشد وليجايگزين گاز طبيعي مي

CNG  از مدار سرويس در زمستان و كاهش شديد توليد خودروهاي گازسوز و همچنين كاهش زياد مصرف

ر در طول دوره زماني درصد جايگزيني گاز طبيعي و گاز مايع براي نخستين با ونقل حملگاز مايع در بخش 

ي ها درصد جايگزيني به دليل افزايش ناوگان اتوبوس گاز نفتدر مورد درصد كاهش يافته است.  9/1مذكور 

 افزايش يافته است.درصد)  26/0گازسوز در كشور اندكي (
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  بخش صنعت

باشـد.   انـرژي كشـور مـي   بـزرگ  كننـده   سومين بخش مصـرف  ونقل حملبخش صنعت پس از بخش خانگي و 

ميليون بشكه معـادل   73/180از حدود  1382-92دوره زماني مصارف انرژي هيدروكربوري بخش صنعت در 

خام در سـال   ميليون بشكه معادل نفت 51/287درصد به حدود  75/4خام در سال با رشد متوسط ساليانه  نفت

  رسيده است.

   .دهد ر بخش صنعت نشان ميوضعيت مصرف انرژي هيدروكربوري را د 9-60جدول 

  . مصرف انرژي هيدروكربوري در بخش صنعت9-60جدول 

  خام واحد: ميليون بشكه معادل نفت

  هاي تقويت فشار گاز سوخت ايستگاههاي گاز و  شامل سوخت پااليشگاه* 

 47/87رين سهم را مصرف گازطبيعي (بيشتدر بخش صنعت  از جدول فوق مشهود است كه چنان

. اين موضوع اند داشته 1392در سال   درصد) 39/6(گاز  درصد) و نفت 83/6( كوره درصد) و پس از آن نفت

نمايانگر هاي گذشته  همانند سال 1392گاز اين بخش در سال  تامينرغم كمبود گاز و اعمال محدوديت در  علي

به اين  گاز مايع عرضهكه است در حالي است. اين بوده  اين سالرساني و افزايش مصرف آن در توسعه گاز

  روبرو بوده است.د كاهشي با رش نيز كوره بخش كامال متوقف شده و مصرف نفت

گاز در اين بخش و قديمي بودن فرآينـدها و تجهيـزات در    با توجه به مصارف قابل مالحظه گاز و نفت

ماننـد  اي را  هـاي گسـترده   فعاليتهاي گذشته سال كشور همانندسازي مصرف سوخت شركت بهينه ،اين بخش

هاي مصـرف  هاي مصرف انرژي، تدوين معيار مصرف انرژي، حمايت از طرحمميزي انرژي، تدوين دستورالعمل

   است: گرديدهه يبه شرح زير اراها كه خالصه آنده دام انجا 1392 سال در انرژي

  

 جمع موتوربنزين سفيدنفت گازمايع كوره نفت گازنفت گازطبيعي * سال

1382  12/116 25/16 09/46 84/1 16/0 26/0 73/180 

1383 95/120 76/16 50/42 80/1 14/0 27/0 42/182 

1384 38/128 89/16 61/42 64/1 29/0 30/0 12/190 

1385  54/132 68/18 33/41 69/1 36/0 21/0 81/194 

1386  03/150 77/19 22/44 61/1 56/0 29/0 49/216 

1387  89/167  62/20 25/51 89/1 43/0 33/0 41/242  

1388  47/187  06/19  03/43  01/2  36/0  46/0  39/252 

1389  93/206  92/17  3/38  38/1  12/0  43/0  07/265  

1390  68/237  22/14  83/22  72/0  15/0  3/0  91/275  

1391  24/239  70/14  82/24  52/0  59/0  15/0  02/280  

1392  51/251  09/16  64/19  0  11/0  16/0  51/287  

 75/4 -79/4 -44/3 - -18/8 - 1/0 03/8  1382- 92رشد متوسط 
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 هاي صنعت و كشاورزي معيارها و استانداردهاي مصوب جديد و اصالحي در كليه بخش •

 است. استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنايع لبني، بازنگري و تدوين شده -

و آبميوه، بازنگري و تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنايع كمپوت و كنسرو، كنسانتره  -

 است. شده

  باشد. مي استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنايع چوب و كاغذ، در حال بازنگري و تدوين -

 استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنايع روغن موتور و روغن تصفيه، در حال بازنگري و تدوين -

 باشد. مي

هاي نفت و  هاي پتروشيمي و پااليشگاه زي مجتمعاستاندارد و معيار مصرف انرژي در يوتيليتي مرك -

 باشد. مي گاز، در حال بازنگري و تدوين

 )، در حال بازنگري و تدوينNGLگاز مايع ( گاز و استاندارد و معيار مصرف انرژي در واحدهاي -

 باشد. مي

 باشد. مي زدايي، در حال بازنگري و تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در واحدهاي نمك -

 باشد. مي هاي كشور، در حال بازنگري و تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در مرغداري -

 

  مصرف سوخت  سازي بهينهها و بهترين نمونه مديريت و  پروژه •

سازي  زيست و شركت بهينه همكاري مشترك سازمان ملل متحد، سازمان تسهيالت جهاني محيط

در اواخر  طيمحي هاي زيست همزمان شدت مصرف انرژي و انتشار آاليندهمصرف سوخت كشور براي كاهش 

وارد مرحله اجرايي شد. نكته اساسي اين همكاري تصويب كمك بالعوض به ايران در اوج  2012سال 

المللي  تواند ضمن توسعه تعامالت بين المللي عليه كشور بوده است. اين همكاري مشترك مي هاي بين تحريم

  ها به كشور را فراهم كند. مناسبي براي انتقال فناوري ايران، بستر

هاي پيشنهادي خود را براي كاهش مصرف انرژي  هايي منتشر شده تا صنايع طرح براين اساس فراخوان

به صورت  GEFسازي مصرف سوخت كشور و  دهند و در صورتي كه طرحي از سوي شركت بهينه ارايه

شود. بخشي از اعتبار اجرايي پايلوت طرح از  طرح به صورت پايلوت اجرايي  ،ييد قرار گيردأمشترك مورد ت

مالي مابقي آن به عهده شركت پيشنهاددهنده طرح است. به اين منظور در  تامينشود و  مي تامين GEFسوي 

سازي مصرف سوخت كشور و سازمان توسعه صنعتي ملل متحد تاكنون  قالب همكاري مشترك سازمان بهينه

ادهايي با متخصصان خارجي و داخلي منعقد شده است و در آينده نيز به همين ترتيب قراردادهايي به قرارد
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با استفاده از تسهيالت  GEF/IFCO/UNIDOروژه مشترك رسد. در اين ارتباط قرار است پ امضاء مي

هاي نفت،  اهبر پااليشگ صنعت انرژي 5وري انرژي در  افزايش بهره") با عنوان GEFزيست جهاني ( محيط

  انجام شود. "هاي پتروشيمي، آهن و فوالد، سيمان و آجر مجتمع

  

  مميزي انرژي  شدههاي انجام  پروژه •

، 1392در راستاي بازنگري و تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در بخش صنعت و كشاورزي در سال 

  اند: واحد صنعتي به شرح زير مورد مميزي انرژي قرار گرفته 98تعداد 

 1واحد پااليشگاه گاز،  1واحد پتروشيمي،  2واحد كنسانتره و آبميوه،  7واحد كمپوت و كنسرو،  5واحد لبني،  3

واحد  2واحد چوب و كاغذ،  10زدايي،  واحد نمك NGL ،(15گاز مايع ( گاز و واحد 10واحد پااليشگاه نفت، 

  واحد مرغداري  40واحد روغن تصفيه،  2روغن موتور، 

  

 تقانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب هيئ 26نامه اجرايي ماده  ، آئين1392سال  در اواسط •

هاي نيرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد. در اين  خانه وزيران براي اجرا به وزارت

هاي نفتي مصرفي مازاد بر استانداردهاي مصرف انرژي كه در  نامه بهاي برق، گاز و فرآورده آئين

يابد. جريمه ياد شده فقط در  ن شده به عنوان جريمه براي واحدهاي صنعتي افزايش ميقانون تعيي

شود  نامه توسط واحدهاي مزبور رعايت نمي فاصله انقضاي مهلت داده شده تا زماني كه اين آئين

قابل اعمال خواهد بود. ميزان جريمه برق مازاد بر الگوي مصرف به ازاي هر كيلووات دو برابر 

هاي نفتي مازاد بر الگوي مصرف به  فرآورده و تعارف همان واحد و ميزان جريمه بهاي گازتعرفه م

هاي انرژي و حداكثر به ميزان متوسط ساالنه ارزش گاز طبيعي  صورت درصدي از قيمت حامل

  صادراتي معادل خواهد بود.

  بخش كشاورزي - 

مصرف . است يكشاورز افزوده دارد، بخش  ارزش جاديدر ا يارير بسيثأكه ت يكننده انرژمصرف يهااز بخش يكي

ميليون بشكه معادل  2/29از حدود  1387- 92دوره زماني  دري هيدروكربوري دربخش كشاورزي ها تسوخ

  خام رسيده است. ميليون بشكه معادل نفت 72/29به  34/0حدود  ساليانه افزايشيخام با رشد متوسط  نفت

   دهد. نشان مي 1382- 92هاي  سال دردر اين بخش هاي هيدروكربوري را  وضعيت مصرف سوخت 9- 61جدول 
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  ي فسيلي در بخش كشاورزيها ت. مصرف سوخ9- 61جدول 

  خام واحد: ميليون بشكه معادل نفت

 جمع كوره نفت گاز نفت سفيد نفت بنزين موتور گاز سبك سال

1382  _  08/0 47/0 71/22 00/0 26/23 

1383  _  08/0 47/0 34/22 03/0 92/22 

1384 _ 07/0 44/0 04/23 03/0 55/23 

1385 _ 07/0 23/0 64/25 00/0 93/25 

1386  _  12/0 23/0 58/25 00/0 94/25 

1387  44/1  19/0 18/0 25/27 15/0 22/29 

1388  48/2  20/0  11/0  74/27  00/0  53/30  

1389  91/2  02/0  63/0  11/27  0  68/30  

1390  8/3  01/0  67/0  53/23  01/0  03/28  
1391  73/4  02/0  52/0  47/23  01/0  75/28  
1392  47/6  02/0  19/0  04/23  0  72/29  

  *34/0 - -3/3 82/0 -6/39 03/35  1387-92رشد متوسط 
  گاز سبك مصرف كشاورزي از بخش صنعت تفكيك گرديده است. 1387-92هاي در سال

  محاسبه شده است. 1387-92گرفتن مصرف گاز طبيعي براي دوره رشد متوسط بخش كشاورزي با در نظر *

هاي هيدروكربوري در ايـن بخـش    گردد مصرف عمده سوختمي فوق مشاهدهطور كه در جدول همان

باشد كه در چهار زير بخش مرغداري، كارخانجات بزرگ كشت و صـنعت،    گاز و پس از آن گاز طبيعي مي نفت

اي و دامـداري و پـرورش آبزيـان مصـرف     هـاي گلخانـه  سبزيجات) و كشـت  زراعت (غالت، سيفي، حبوبات و

گـاز طبيعـي   و پـس از آن  گاز  نفتبيشترين سهم را مصرف  1387-92در دورة زماني در اين بخش گردد.  مي

نسبت به سال قبـل نمايـانگر    1392گاز در سال  مصرف نفت اندك به كاهش داشته است. اين موضوع با توجه

  توسعه گازرساني و عرضه مطلوب گاز به اين بخش بوده است.

هـا و   اي و دامـداري، برخـي از مرغـداري    هاي گلخانه هاي كشت كه در بخش ها در مورد ساير فرآورده

ه مواجكوره با قطع كامل مصرف  و نفت كاهشيسفيد با رشد  نفت ،شوند مصرف مي كشت و صنعتكارخانجات 

بـه خـوبي    1392نيز در سال ها  در اين بخش را ها با گاز گازرساني مطلوب و جايگزيني اين فرآورده كه ،اند بوده

  سازد. مينمايان 

ها و  سازي در اين بخش شامل تدوين استاندارد و معيارها و بازنگري آن بهينههاي  عمده طرح يطوركل به

 1392كشور در سال  سوخت  مصرف يساز نهيشركت به توسطكه  صنايع كشاورزيدر چنين مميزي انرژي  هم

  است.شده  ارايهسازي صنعت  صنايع در بخش بهينهدر ساير سازي  هاي بهينه فعاليتهمراه با  انجام شده


